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క 
స్యా 

పాషమయము, 

ఉవోద్దాతముం 

(పధమః సరః, 

పహీమవట్యగ్గ న 

“"వార్వతి జననము 

పంచభూత (ప్రసన్నత. 
చాల్య( క్రీడ 

విద్యా ప్రా కీ 
యావమోదయము 

సౌందర్య వగనము, 

పొచాది కేశపర్యంతము 

నారదాగమనము, 

వర చింత, 

పశుపతి తపము 

పార్వతి పరమ శివుని 

శు భూపషించుట, | 

ద్వితియ స్పృదైకి? 

తాగకాసుక పీడితు లై 
దేవతలు (బహ్హం గని 

స్తుతిందుట 

a 
వాచస్పతి యు తరము 

తారళుని దుర్గ యము 

(బహ నేనానీజన నాగ్భము 

పొర్వతీ పర మేళ్ళరుల 

సివాహామును సాధిం 

ఫుండని అమరుల నా 

దేకించుట, 

(శ్రీ 
కుమారసంభవ విషయసూచిక 

శీ 

కన: 

పన యు 

ప శో. విషయము వు, శో. 9) స 
ల! D+ ae 

న ఇం[దుండు కాముని న్యరించుట 82 68 

1 కాముని రాక తి2 64 

1 1 తృతియ స్పర్షః ఏలి 
11 21 రే కామ'సల్లాపము 85 4; 3 
19 28 ' 

ఇం దుయడు కాముని సవసంతుని 
25 29 92 12 శివునిమో6దికి నియోగించుట 
24 80 2 

కా శమమందు అకాల ప 
24 81 ° | 101 24 1; వసంత (పాదుర్భావము 
వరి 62 పార్యవసంఖ్యానము 112 40 
26 ౪8 ఆశ్రమ పకాంతత 113 శ 

99 50 ఆశ్రమమందు కాముని ప్రవేశము 114 శకి 
99 51 సంయమస శవ వగ నము. 115 44 
41 కఠి లా P 

వ (డు ని వ్వెజపడుట, 120 51 

44 58 పార్వ త్యాగమనము 120 52° 

47 తదియూ లంకా చాదివగ్గ నము 121 58 

తదరు నము చే కాముండువు ద్ ౪ “డుమరల (ష్య ర్య 

నా పార్వతి శివు నుపాసించుట 126 61 
న ఫీ న ట్ 51 16 నా రచ ము 121 68 

పార్యలతి పదాకుమాల a 
| 65 81 యొసంగుట, ( 5 09 

శివుండు కెకొననుంకించుటు. 129 66 

కాముడు నమోవానా ry 
| శే —5 129 66 
> 16 658 ము తోొడుగుట 

శివపారంతులు ఆపూ వ రి తీత (128 6 
) ఫిలాబవై లగురీ 



ఏిషయము. వు, నో, విషయము, ప్ర. న్, 
Cn 

షి 

టం ల ఆ yy చ నాం 4 ఈ 
ఛస్కి భగాతు6 డగుట f అపకర్షను పలుకుట. 

< 138 "178 త్ర గ్ ను త్రై మూర్చిల్లుటు బార్య వమపావమ 22] జ 

ఒక మనువి *మవంతు(డు ఇంటి 185 16 ఉగ్రడించుట. 

ఇత్తుకొని పోవుట | వెండియు (బవ్వాచా6 బ్ ః ఏ 

చతుర్గః సదా, 187 సపకర్షి ౦ప౦ గడంగుటు 

' (౨ పార్వతి జ | తొలంగ ( 
| 229 §4 _ రతి మూర్చ తేరుట ల 1 ట్ల స 8 

రతి విలాపము ms మ శివుండు పార్యతికి పత్యతు మై సర స 

. తన్ను అర్చించుకొనుట 
, పునః పరిచేవనము 152 26 

స పుస్థ సరః, 999 
అన్ని ప వేళోద్య తిను రతిని 159 59 

ఆకాళచవాణి ఊరార్ముట ; పార్వతీ కండి ye దాన క 1 
కము రి 

శివో ద్వాహమందుమరుండు న టి న 
161 42 (గ్రహింప శివుని వేండుట 

+ మరల [బదుమ్ ననుటు ) జో | 
జ 165 శివ్రండు స_ప్పర్గులను నరించుట. 238 3 

0 రు స్ట రా ఆ అల్లో 
పా బది స 594 4 

పార్వతి తపస్సు నకుం గసదవంగ టట, 166 2 తే దాగమ నము 

తల్లి మాను మని బతిమాలుట 167 8 అరుంధతీ వగ్గ నము 238 1 

పార్వతి తం డివలన తపస్సు ng ఓ న _ప్పర్థులు శివుని పొగడుట 240 16 

"ఇ ఆనజ నొందుట. పర మెశ్యరుండు వారిని "వెండి 
ల ష్ ౧౦ 245 25 

తపః కారము 110 9 ర5"యబారము పంపుట 
"శివ్రుండం నైస్టిక్కబవ్యావారి - ఒపధిపస్థవర్ష నము 251 87 

వెషమున పార్వత్యా 80 Ae వారినిగారపించి 259 50 

(శోమమునకో us Ta వచ్చి నకార్య ముడుగుటు, 266 62 

అరిథి పూజ 188 01 వా రతేనిని పొగడుట, 268 66 

(ఉవాచారి daa, 188 82 వచ్చి నకార్యముం జెప్పుట 212 "14 

స i కొండలరాయండు మేన క? 
{2 కా | ర్ం ఇ మడుగు కం గాంచుటు. కర్ 

[బహాణూరి ను 911 69 నాండువివావామనిపల్కి, 281 ౮ 

నయించుటు. f శివునిం గని వృతాంతము ' 
పొర్వతీ సణిమాట నిజ అ య సివేడించ్చి తమ నికేత +, క్లికీి 49 
మ ఆని ఒప్పుకొనుట నంబుల శేగుటు, 



ఉవోదడదాత ము 
యె 

౫ కత 

జ (శ్రీ కాలిదాసుం గవికులగురువుంగూర్చి (వాయుచో (పముఖంబుగా తదీయ జీవన: 

వృత్తాంతంబును తత్కల్చతి (బాశ _స్త నింబును (వాయ వలసియుండును అందు - (పథమము 

ఇప్పటి శెవ్వరికిని తెలియకున్నది ద్వితీయము అందులయొణుక గలవారు (వాయందగినది 
ఆ యొటుక' _ 

* కాభిదాసగీ రాం సారం కాళి దానః సరస్వతీ 
చతుర్తుఖభోఒధవా సామా ద్విదు, ర్నాన్వెతు మాద్భశళశః ” 

అని వా్యాఖ్యాతృసార్వభెముండు డీ మన్మల్లినాథ సూరి వక్కా_ణించి యుండగా, 

అసాద్భశుల కె టలవడును! అయినను అతంభె వ్యాఖ్యానము ఖుంబు గా చేర్చి నమాగ్గంబు ను 

తదనుగుణ మాచ్గారితేరంబులను అను సరించి వెదకి నా కనిన యలంతి విశోప ములను విద్వజ్ఞ 

నానుమో దార్థంబును వి ద్యార్థిజన్యపబో ధాగ్ధంబును యభథధామతి సర్మగథించుచు న్నాండ 

ఆందును కర్క్య-కబుద్ది పరితోపకం బగు బహళ రహా స్యోక్షైటనంబునకు( వొరక, సుకు 

మారమతులకు రాపోష పచారం౦ంబు గా పల్లవ గాహిమ రాద నవలంబిం చెద. 

1 (2) ఈ మహాపురుషుని ఏిడ్యద్య రేణ్యులు శాఘించిన విధము, -_-- 

కాళి దాసకృతి; కుత్ర! కుత మే బుద్ధి వైభ వక్! 

తే దిదం నే శ కనే తేణ క్ రె ఐకాంవలేక నమ్ శ లత్నీ నివాసః, 

క తస్యా Hr లోేక శాస్త్రం ధీమతా 

క _గ్టవ్యం కాళిశాసా బే? కావ్యానాం పరికిలనమ్. " 

6 కాళిదాసవదః కోత వ్యాఖ్యాతారో వయం కచ |! | 

త దిదం మస్షదీపేన రాజ వేశ్యప్రకాశనమ్ ’ " వల్లభఃః 
6 కవయః కాళిదాసాద్యాః) కవయో వయ మ ప్యమా, 

పర్వ శే పరమాణొ చ పదాథ౯త్వం (పలిస్టితమ్ శ శ్రీ ఛట్టపొా దాః. 

( నిసర్రామలవాక్య స్య కాళిదాసస్య నూ క్తిహ 

(ప్రీతి వుకాధుర సా దాకాసు మష్పారిస్వివ జాయ లే.” జాగ క 

“కవి రమడఃఖ కవి రచల్కు కవి రఖినన్ష శృ కాళిదాస క 

కవయః కపయ, శ్వా పలమ్మాత్రం పరం దధ వే. ’ 

న. మథుర కోక విలాసినీ కబ్బకూజిత (పొయే 
శికాసమయే౬పి ముదె రతలీలా కాళిదాసో క్రి ” 

“మయమే నాయోజి న వేళ్ళ స్ట్ మగ విథావిచేకినా జిన వేళ్ళ : 
) 

స విజయతాం రవికీ 1 Br | కవితా (శ్రిత కాళిదాస భారవి కీ గ్ర) ీ 

ఐిజరోల్ భాసనమ్లు, 



vi 

¢ (పసాద వహృద్యాలంకాదై స్తేన మూర్తి రభూప్యుత, 

అత్వుజ (లె ః క వీ సేణ కాళిదాసేన వా గివ ి’ పరిమళ 14 
లి 99 ర (టు 

ఛా కాళిదాసః కవి గాతః (శ రామచరిత న్య యన్ , 
జ 

స ఏప శర్య్మరాయోగః పయసః సమపద్యత ' సోచుళశ్వర దేవః. 
జ్ కాళి దాసకవిత్కా నవం వయో, | మాహిపం దధి, సశేర్క_రం పయః, 

వఐణమాంస, మబలా న కోమబ్యా | సంభవన్తు మమ సర్వజన ని? 

“యస్యా శ్చోర క్చికురనికరః, కగ్గవూరో మయూరో, 
భాసో హాసు కవికళలగురు, కాళిదాసో ఏలాస, 

పాద్దో పార్ట్, హృదయవసతీః పఖ్బు చాణ శ్చ వాణ$, | 

శేసాం వైపా భవతి కవితా కామినీకౌతుకాయ ” దయ బేవ$. 

పకుధరమి శ విరు దాంకితు(డు (శ్రీజయ బేవకవి యిీాతనిం గవికులగురు వనియెం 

గదా. ఈ గురువు ఎప్పటికిని గురువే ఏశిష్యుండును గురుతుల్వుండు కాలేదు ఈయ 

ము నే ఒకకవి యిట్లు చమత్క_రిం-ినాండు — 

“ఫరా కవీనాం గణనా పస | క నిస్థ్రికా౬ధిస్థితేకాళిదాసా, 

అద్యాా౭పి తత్తుల్యక నే రథాచా | దనామికా సాచి థకావతీ బభూవ * 

(0) స్తుతిపర్యవసాయు లగు నొక కొన్ని సూక్తులు -- 

* అపళబ్దశత౦ మాఘే భాళకా తు శత త్రయమ్, 

ఖు (శే న శల్య నే కది "రేకో ధనజ్ఞ యః? 

“(పాయో పశచ్దాడికృతో ౬పి దోషో | న చాత్ర చిన్ల్యో మమ మ్టబుద్దేః, 

న కాళి దాసాదిభి ర ప్యపాన్లో | యా౬ధ్యాా కథంవా త మహం త్యజామి. 

నయచన్దః. 

“న మాఘః శ్లాఘ్యులే కైక, న్నా భినక్టో౬భినన్ద స్ప తే, 

నిష్కు_లః కాలిడాసో౭౬వి యశ్ వీరస్య సన్ని ధా’ నో మేళ్వరః. 

(6) మోమాంసకులునయితేము కాళి డాసునినూ శకులను (పమాణీకరించియు న్నా రుః- 

“ ఏవం చ విద్వద్వద నా ద్వినిగ్దతం (్రుతిస్దధుగపరి క విగ్ ర్చి రూపీళేమ్.- 

“సతౌం హీ సంబేవాపదేషు వస్తుషు | bs మ_న్గఃకరణ పవృ ల్రేయః' 7 

“ నాభి పరా ఢామ్బురుహాసేన | స౦స్తూయమానః పథమేన ధాాతా 

అముం యుగాన్లోచితయో గనిద్రః | సంహృత్య లోకాకా పురుషో ఒధిశేతే.? 

౮) ను na కాళిదాసు నుపమానముగా( జెప్పునది యని అమర నిబంధనము?ః 

వకు వార వాద్యే నన్టీ కవితాయాం వాల్మీకి వ్యాస కాళిదాసాద్యాః' ' 
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Il, ఇటు మహానీయుల పొగకు తావలంబులయి న వా. పలు 

రఘువంశము, q మాళవికాగ్నిమ్మితము ౫ 
కుమారసంభవము, \ a వి క మోర్యశీయము, ౧ రూపకములు. 
మేఘసరోశోశము, న అభ జా నకాకుంతేలము. ) 

బుతు సంహారము ) (శుత బోధము ఛందస్సు. 

ఒకానొక బూతు పవాసము, గ 

న లా > కాళి దాసునకు ఆరోపితములు, 

నళోదయము ) 

(4) బూతు ప్రవాసన క్ఫృత్వము సంశయనోచరమై యున్నది 

(5) జ్యోతిర్వి దాభరణము జ్యోతిళ్ళా స్త్ర గ్రంథము దీనిని తాను రచించినట్లు దీని 
శేసాధ్యాయములో కాళిదాసే చెప్పుకొన్న వని యీ క్రిందిన్లో కములు మహా మహేపాొ 

థ్యాయ (శమ త్పండిత తౌ రానాథతర్క వాచస్పతి (వాతగా (పక టింపంబడిన మాళవి 

కాన్ని మి తపీరికయందు ఉ దాహృతము అయి యున్నవి _.- 

“ మహ్లోఒధునాక్సతి రియం సతి మాళ వే స్టే 
(శ్రీవిక్రమార్క_ నృప రాజవశే సమాసిత్ ౫ ఇతి 

(ఓ థన్వ _న్దరి కుపణ కామరసీంవా శజు్కు- 

బితాల? కీ ఘటిక ప౯ర కాళదాసాః 

ఖ్యాతో వ రాసామిహీరో నృపతే; నఖ్రాయాం 

రత్నాని వె వరరుచి నకావ పిక మస్య. ౨ ఇతి 

“య దాజధా న్యుజ్జయినీ మహాప్రురీ | సదా మహాకాళ మహేళయోనినీ*” ఇతి 

“శజ్వ్యాాాదిపణ్లితవరాక, కవయ _స్త్వ నేక, 

బ్యోతివి౯ాదః 'సమభవం మీ! వర"*నవాపూ రా6; 

శ్రీవ్షికమస్య బుధసంసది ప్రాజ్యబుద్దే-. 

క ర ప్యహం నయ'సఖః కిల కాళిదాసః, 

“కావ్య త్రయం సుమలతిక్చద్ రఘువంశపూర్వం 

జాతం యతో నను కియ చ్చ్సుతి కవము౯ణవాద$8, 

జ్యోతివికాదాభరణ కాలవిధానశా(స్ర్రం 

గీ కాళి దాసకవితో హీ తతో బభూవ ౨ ఇలి. 

p కవ పే,౯ నిన్గుర దళకా నామ్బర గుకై యాకాతే కలౌ సమితే 
మాసే మాధవసంద్ఞి లే ఒ(త్ర విహితో, గన్మకియోష్మక్రమః.”? ఇచిచ, 
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ఈ శ్లోకముల సొడుకవనము రఘువంశాదిక_ర్తదే యని అఖండ మార్చి చెప్పినను 

ఎవ్వండును నమ్మండు ఈం థము వేసీనవాండును కాళిదాస నాముో అనియు, జొనుC 

డనియు "కె లియవచ్చి నది, ఈ శ్లోకములు _జైనకల్పితము లని పండితులు సీద్ధాంతీంచిశారు, 

(c) శ తుపరాభవము సరళా సము ఇందులో తానే దినిని రేచించినట్లు 

కాళిదాస నామకుండు కవి దీని యాద్యంతములందు ఇట్లు చెప్పకొగియున్నా (డు -__- 

౪ నత సురాసుర ?ిరోమణిరత్న రళ్ళి | 

చితికృ తాక్టే యుగళం సారి మాదిదేవం 

శ్రీకాళిదాసగణక 8 స్వరశా_స్త్రసారం 

వ్య మ్యహం (పబలశ తు ప రాభ వాఖ్యమ్,౫ 

“ఆఫీ క్ కళ్ళ పవంశజిో ౬ర్క_ తనయాతీ రాధివాసో దిషజః 

శౌతస్తార్డ విచారసార చతురః (శ్రీభానుభిట్టః సుధిః, 

తత్పుతోం) సారిభ క్తి నిర్శలతను ర్ఞ్యోతీర్విడా మగ్రణీః 

శాస్రం క్నతుపరాభ వాఖ్య మకరోత్ శికాళిదాసః కపిః ౨ 

ఈకవనమువలన నే ఈతండు రఘువంశాది కర్త గాం డని స్పస్త్రము, ఈతం డెకనణకమా 

(తుం డనియు ఈతనితో కాళిదాసులు ముగ్గు రనియు చిరిత్రజ్ఞాల యభిప్రాయము, 

(శ) నళోదయ మను యమకకావ్యమును నారాయణపుత్తుంండు రవిటేవుండు 

రచించినట్లు [ప్రాచీనతాళప త్ర) పుస్తక ములందు కవినామ మగపడుటంజేసి అది కాళిణాస 

విరచితము కా దని న్పష్ట్రపడెనది 

(6). నేతుబంధనామక (పొక్నతకావ్యము (ప్రవర నేనమహా ర*జాగ్తము కాళిదాసు 

చే రచింప బడిన దని త చ్వాాఖ్యాత రామదాసపండతు(డు తేలుపుచున్నా (డు: ne 

“దీరాశణాం కావ్యచర్చా చతురిమవిపయే వి క్రమాదితేష్టివాణా 

యం దృశే కాళిదాస కపిళుముదపిధుః సేతు నామ పబక్ష మ్, 

తేద్యా ప్రష్యా సౌస్ట్థవార్గం పరిపది కుగుతే రామడాసః స ఏవ 

(గస్థం జల్లాలదీనషీ తీపతివచసా రామ 'సేతు(ప్రదీపమ్ ” 

అని పీరకయ౦దు తెలిపి — 

“ఇవా తావ నృహా రాజ్య ప్రవర నేననిమి త్తం మహా రాజాధి రాజ విక్రమాది త్యాజ్ఞ యా 

నిఖిల కవిచ్యక చూడావుణిః కాళి దాసమసోశయ౪? సేతు బస్థ(ప్రబస్టం చికీర్డు ర్ని 

రి(న్ను నమా ప్ర శ్రి రామచన్హాత క మధుమధనరూ పాభీష్టజేవతా నమస్కా 

రోపదేశ ముఖేన మజ్బళ మాచర న్నాహా,.) 

అని యవతారించినాండు. ఆశ్వాసాంఠముఅందును కాళిదాసునే (గంథక ర్రఈగా పీ 

రొ్కానియున్నా (డు. "అయినను, . 
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“కీ ర (ప్రవరసేనస్య (ప్రయాతా కుముదోజ్ఞ (లా 
సాగరస్య పరం పారం కపిసేసేవ సేతునా. 

అని బాణకవి సేతువును కాళి దాసీయము గా( బిరొ_నక (పవర సేనీయముగాం జెప్పుట 

లోనగుకోొన్ని కారణవి శేషములచేత _-హెందవ్మ ప్రాచీన దరితశోధకులు ఈ (గంధమును 

కాళి దాసీయము గా వా ఖ్యాతి పొరబడి నా డని సిగ్ధాంతీకరిం చినారు 

(గ) ఏరత్క్భతము వుని సర్వసమృతము అయిన ప్రూర్యో రక్షగంథములలో భూ పక ము 

ఒరదుతారత మ్య నిర్ణయము సుకరము స్నప్రగిద్దంబును నాయికా నాయకోత్క_గ కవన సౌ 

భౌగ్య నీత్యుపదేశాది మహి మలంబట్టి,మాళ వికా విక మోర్వశీ శాకుంతేలములు యధో త్తర 

(శేయంబులు. అందు మాళ విక రత్నా వ) పియదర్శికల యనుకృతి నాం దగి యున్నది 

కావ్యములంద్లు బుతూసంహోరము కాళిదాసుని (పథమకవనాఫ్యాసమ నం దగును 

బేసంనం దేశము రనపరమావధియు గడిదేటీనకవనమును అగుటంబట్ట యాతని యా త్రేర 

కవనములలోనిదగును. కడమ'రంటను తౌరతమ్యనిగ్గయము దహప్కు_రము. కాని ఫెద్దలు 

(పాయిక ముగా కుమార'సంభ వమునక న్న రఘువంశము నే గణింతురు ఇందులకు పార్వతి 

పర మేళశ్వర కామతం(త్రవర్శన విస్తరము ముఖ్య కారణము గా నుండో పను. 

111. కుమారసంభవము (ప్యక్రాంతేము గాన అదియు యు దాహరణము గా నీతన్మిపతి 

భా(పభొవము య థామలి పరామర్శనీయము ---ఈ (గ్రంథమునకు మూలము శివాగ్నిలిం 

గాదిఫప్రురాణములు. అయినను అడవిలోని పుస్సర సమునకును గిన్నె లోని తెనియకును, X ని 

లోనిబంగారమునకును వెండితొడవునకును తోంటలోని చెఅికునకును చేతిలోని కలకండ 

కును, ఎట్టి ఫేదమో అట్ట భీదమే శెవాదిప్రు రాణములకును కుమారసం వ[పబంధమునకోను 

గలదు. (గంథవి_స్తరభయంబు చె ఆతారతమ్యుము అ(ప్రదర్శితము 

[V. ఈమహాకవియొక్క_ లోకోత్తర లోక వృళ్తాఖిజ్ణ తళు ఏతిదీయాస్థాంతర 

న్య్ధాసోపమాదిక ముల తార్కాణం చాలును, 

(ఇ సామెతలుగా పరిణమించిన కొన్ని నూ్రులు --- 

(1) శా్యేత్ (పత్యపకా రేణ మూ పకారేణ దుర్తనః. (69-40) 

(2) నిసవృతో ఆపి సంవర్థ్య స్వయం ఛేత్తు మసాంప్రతమ్,. (77-55) 

(కి) కరినాః ఖలు స్రీయః (189-5) 

(శ శరీర మాద్యం ఖలు ధర సాధనమ్. (189_88) 

(ర్) న ధర్శవృద్ధషపు వయః సమీమ్యులే- (116.66) 

(6 న రత్న మన్విష్యలి మృగ్య తే పా తర్. (199-45) 

(7 మసోరథానా మగతి ర్న విద్య లే. (215.64) 

(క్రొ న సన్తి యాధార్ధ్యవిదః పినాకినః (228-17 
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డిప న్లి మచ్చా శ్చరితం మహాతి, నామ్ (224_18) 

న కామవృత్తి సి గ్యచనీయ మోక్షశే (227_82) 

(గ్ర) జ్ఞాన సంభృతములయిన కొన్ని ఆడ తరసా అల ఎలా 

(1) 
(12) 
(18) 

(14) 
(15) 
(16) 
(37) 
8) 

కు చె౬ని నూనం శరణం (పపన్నే మవాత్త ర్ట మ్ముద్చెళ్ళిరసా నుతీవ” | - 12 

అభ్యర్థి నా భబ్బభ యేన సాధు కాధ్యస్థ్య ఒమిస్పే ప్యవలన్ను తే ౬ సై 1 - రపి 

వికారఘేతౌ సతి మ్మ క్రియే సం న చెతాంసీ త ఏవ ధీరా 1-59 

(ప్రయోజనా శకీకయా సీ (పాయ శ్చలం గౌరవ మా శ్రితేము. 111-1. 

ఆ హ్య(ప్రనిద్ధం యశసే హీ ప్రంసా మనన్యసాధారణ మేవ కగ్యం 111 - 19. 

(పాయేణ వాత ర్రరిథా గుళా నాం పరాజ్ఞుకీ విశ్వస్పజః (పవ్చ ల చి, 111-28. 

ఆశతెళ్య రాణాం న హీ జాతు విఘ్నా ః సమాధి భేద(ప్రభచా ఛవన్సి 111 - 40 

న త కదాచిత్ పున్ల న్లి లోకే విపరీత మగ్గమ్. 111 - 68. 

స్వజనస్య హీ పా దుఃఖ మృగతో వి సివృతే ద్వారమి వోపజాయకే iv - 26 

దయితా స్వనవస్థితం నృణాం న ఖలు (ేమ చలం సుహృజ్ఞచే iv - 28 

అశ రమృతస్య చోభ యో ర్వశిన శ్వామ్ముధ రా శ యోనయః. 1౪ - 48 

భవన్తి సామే౭౬పి నినిస చెత సాం వపుర్వి శే పే స్యతిగారవాః (కియాః.౪ - 31 

న కేవలం యో మనాతో౬సభాొష తే శృణోతి తస్తా దపీ యః స పొపభాక్ ,౪-8లి 

శ్రీ ప్రమా ని త్యనాస్ శ్రైపా వృత్తం హీ మహితం సతామ్ v1- 12 
(క్రియాణాం ఖలు ధర్యాణాం సత్సతో్న ్య మూలకారణమ్, vi - 18 
వి కెయాహై న కల్పనే సంబ వ! సదనుప్టి తా; v1 - 29 

వినియోగ్మపసాదా హి కింక రాః (పభవివ్లుహు vi - 62 

(౮) పేరిన తేనెతునుకలవంటి యుపమాదిక ములు ___ 

(28) తయా దుహితా సుతరాం దకాసే స్ఫురత్స్ర ఖామణ్ఞలయా సపి్రీ 
ఏిదూరభూామి ర్న్షవమేధుళచ్దా దుద్భిన్న యా రత్న శలాక యేవ. (19.24) 

(29) లబ్బ(పతిస్టాః (పథమం యూయం కిం బలవ త్రీరై 8 

ఆపవాదే రి నోత్సగా౯ 8 కృత వ్యావృ త్త తయ; పరైః? (62.2) 

(శ) తసి న్ను పాయా; సర్వె నః గాలే పతీవాత క్రియాః, 

'నీర్భవ న్వ్యాపధథా నీవ వికారే సాన్ని పాతిశే, (14-48) 
(81) సపది male ర్యుద్ర సంరమృీ త్యా 

కి జీ భ్ 

whet స్మ 

త్య న eh 

f 

Ne రాలి Sha రాఖ చ్వేగజిర్టేకృ శాన 

జో 

(185-16) గ 

ఇటో 
ణ్ 
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(82) ఇతి చేహవిము,క్షయే సి స్థితాం రతి మాకాళధి వా "సరస స్వతీ 

శఫరీం (చాదశోపవిక్లణాం (ప్రథమా వృష్టి ర వాన్వకమ్సయత్ (159-89) 
(లిక అలభ్యశో కాఖిభ వేయ మాక్ళత్కి ర్విమాననా సుభ్కు కతః పితు గృహా! 

వీరాభిమర్భో నత వా స్తి కః కరం (పసారయేత్ పన్నగరల్న సూచయే. (191.40) 

(85) నివ యాస్తా దనదీప్పితా నన క్వ తడ్విధీ స్వ్వంక్వ చ పుణ్యలక.ణా! 

అపేమ్య త్మేసాధ జనేన వెదికీ శృళానశూలస్య న యూపసత్కి9ియా. (220-78) 

(కిర్ గగనా దళతీగ్థా సా య దావృద్ధపుర స్పరా 

తోయా వృరగ్భృాన్కరా లీవ కేజే మునిపరమ్బురా (258_49) 

(౧) పార్వతి కపటవటువుపై శివదూవణకై కినియుటయు, తొలుత ఆతనిని 

చీజ్ విదాం వరి అ®ి సంబోధించుటయు వపీదప కినుక మెయి *వటుఃి అనుటయు ము గాం 

గ చానిష్కు_పటుతా సముచితేములు అంతేమ్మాత్రము కటుత్వము వహింపమి జడతను నూ 

చించుకు. ( 

వియు క్త దక ద్వంద్వమ్నుపై పార్వతిక్చప తుల్య భాగ్య తాకృత సమదుఃఖసుఖ 

తానుభావక మె సృదయంగమముగా నున్నది ఇందలీరమణీయతను ముక్కు_లిమ్మ నయు 

“సాంయంసనూరంభ చక వాకద్వంద్వ విరహావలాోకన విభ 9మములు) 

ఆని హెచ్చరించుదున్నా డు. 

Vs (గ్రంథ మంతయు సరిత లకు ఉఊ_త్తమవృత్తో ప దేశముగా నున్నడి = ఉడా 

బాత గ నరములయందు 1 11, 18 _ 18, ఇవి కొన్ని యు దావారణములు. 

మట, (బహ తాను వగము లిచ్చినతారకని తాను చెటుప ననుట్కకాము(డు (ప్రభు 

కార్యము సాధించుట కై (పాణవ్యయమునకు సయితము ఒడికట్టుట, శివుని |పణయి( ప్రియ 

త్యరు, గతీయొక ్క. పత్యనుర క్తి సహాగమ సోద్యమమును, 'సంపదాపదలయందు వసంతుని 

మై ల్లీ, షార్యతి శివునిచి త్తకారిస్యమును నిందింపక తనరూపము నే నిందించుకొనుటి, 

అబల యయ్య్య కశోరతరతేపంబు సల్బుట్క వటువునకు ఆతిథ్య మొసంగుట్స ఇం(ద్రాదుల 

శు టై ఎళ్వర్య్యముం దిరస్య రించి. శివుని యస్టైంగ భాగ్యము నే కోరుట్క వటుదు ర్వాదము 

నకు పరమాగ్ధభూత మయిన పటాలు జెప్పట నటు దుర్వాడాఖిని వేశమునకు కిని 

యుటు, కినిసియు. నొందింపక యవలికి తొలంగుట, భగవంతు (డు (పత్యకు మగడు లజ్జా 

వా ంబుల మునుంగుటు చానవ్రూూార (క పాణి ౫ వాణంబున కై శివుని వేడుట్క, శివు( డంగీ 

కరించుటు, శివుడు స ప్రర్జుల గారవించుట, అరుంధతిని గణించుట్క స పర్జులయెఢడ హిమ 

వంతునివినయము, ఏవమా ద్యు దారవ్బ ల్స్ త్లబోధనములు [౫౦థమున నిండియున్న వి 

1/1. కవియుక్క.చి త్త త్రపరిశుద్ధియు తదుపదేశంబును త త్తద్వశవన్దనలచెతీను,__- 

ఈకాలఫు హీససత్తుులు వెక్కి వెక్కి సాల్లక ల్లోల మగునట్ట యంగ సౌందర్య వర్గ వగ నను 

R 
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అభ కి స సేమిరాల యుల్లంపు. మోశ్సయందు సయితము భ కి పల్లంబుబు ఫిలసిల్ల నిర్వహిం 

చిన మెలంకవచేతన్వు-- తెల్ల నుగుదున్న వి శ్రీమజ్జగద్దురు పభృతుల సౌందర్యలనా 0%ది 
(గంథములయందలి were శాణం బెనయవయవ సౌందర్యవ్యునము సయితము క్ గని 

కుడువు గొడవకు ఇ దానీంతనుల నత్త్వహాసంబుంబట్ట మ ర్య్వాదలు మాటే వని ప చించెద 

1711 కాళిదాసుని నీతిమర్షజ్ఞ తవ 'అధ్యాపిక స్యాశనసాటపి నీతిమ్(87/...6) 

అనువాక్యమును, ముఖ్యము గా అందలి యపీళశబ్బంబును కా మే చ్చంత్య పకా నేణి అనుసూ క్రి 

యం జూలును “అ ధోరుటేశా దవతార్య పాదమ్'(91-10), “ఊప ను మాస్తే) కలిశం 

ఛవాంశ్స (92-12), “స దత్వడేశేమనిపాశ సాధ్య౪ (94-15), “త ,వైవ నా మార తిః 

కృతీ త్వమ్? (91-19), “అహో బ తాని స్పృచాతీయవీర్య ణి (98_21),“నా సేవ పస్పగ్శ 

తదజ్బ మిన? (99-22),__ఏవమాది ముద నావస్టన్యపకారంబును; ఉాన్ననెన “యంగ వ్యయ 

సై కార సెద్ది' (100-26) యు - తార్చా-ణచయులు 

7111 యోగానుకూల సంవ దభిజ్ఞత జ “పసం హిన్యూటే రగ నాఖి గని 

కిలో త్ క్యణత్కిన్నర మధ్యువాసి (41_క్క్ళ్క, “జగామ గారీ శిఖరం శిఖల్ణిమత్ * (170. 

7), - షవమాదులచెతను, యోగరవా స్యాధిగమము - “ముఖార్చి-తెకాంగు#? (18.41), 

“నిష్కు ౦పవృతుము (118-42), “పర్యంక బంధము” (116-4ర్స్* శి మితో(గతాగలు?(117_ 

41, మరున్నిరోధము (11కి.4కి, “జ్యోతిః పగోహము? (18-49), *“ఆత్యావలోక నము' 

(11950), అనకు నాపాప్రప రాక మంబున పరమ కివసంయము హాక్స్యత లా ధిదో 

పణంబు చేతను, (శుతె సృ సాంఖ్య వేదాంత వన స 11-(4- 

15), 15 (51, ౪4 (35, 119 (50);__ తెల్ల మగుచున్ని 
సై 1సటి కవనము సోపనుం బరయ్యు ననుపమము 

గ 

(= (ఇ) పాకము మర్ట్వీకము ఒక్కయర్థమునే యితండును మటీ మెవ్వ 'రేనియుం 
౨ | క ది గ అ ఇ ఖా $ , జెప్పిన] పకారముల నరసీన నితిని విశేషము ఏఫ్ర పడును 

రతివిలాపము 52265) భవభూతి ఉం, రా చ, 
త మ వేత్యు రురోడ సా భ్చళం _ సంతానవాహీ న్యవీ మానుషాణారి 
“కప్రనసంబాధ్య్మ మురో జఘాన ద ద 8ఖాని సద్బన్టువియో గజాని 

_స్వజనన్య హీ దుఃఖ మతో దృష్టే జఇనేపేయసి జుస్ససోని 
మ్ ద్య్వారమి వోపజాయ లే. (నోతస్పహ రవ సంఫ్లవ స్తే, 

ri AB) అగ్భ్యఫదదృష్టి దక్క శేవలపదలాళిత్య పరాయణత్వము కనళబడదు" __ 

ఫముద్యూ సా హార మహార్యనిశ్చయా విలోలయష్షి (పవిలు ప్రనన్న సమ్ 
weg i యి — OO 

గ పిన చాల్లారుణబభ్రు వల్క_లం పయోధరోా త్సధ విశీళ్ళ సంవాతి. (170.8) 

సే జవ్భ స్థిస్తంరమ్ముమి వామ్మువానా మఫా మి వాభార మను శ్రరజ్లనొ 



x111. 

అ_న్షకృరాళాం మరుతాం నిరోధా న్ని వాత నిష), _వ్పుమివ (పడీపకొ (118-48) 
శైపసయమకాము[పాసపీడ లేను (నళోదయ మీోతనిది కాదు ) 

(c) అగ్గపుస్థికి ఈ తండు వెట్టనది భికు __ “అబజ్దవ్వయ పార్షి తకార్య సీది 8 
(100.25), అను నీ వి శేసణంబునగ్ధములో కొంత పార్వతి పరిణయ ం౦బున నిట్లు sans 

న రచింపంబడినది __ 

కాాయం సుగన్టి విళఖః స్వవమానభాపః టైతాం వంక రణకర్మంి జాగభూ క §' 

కాసా లలాట నయనానల విస్ఫు లిస వారావశేషిత ప్రుర| తెత మో ను హీళ;' 

(4) ధ్వనివైఫ నమునకు (వమచప్పయదివీ తులవారిచ్మిత మోమాంస సావ్నే __ 
6 తివిధం లౌవ త్యా-వ్యం ధ్వని గుణిభూతవ్య ద్ బ్రవ్యజ $ "ఖెదాత్ . యత్ర 

వాచ్యాలతి శాయి వ్యజ్వ్య్యం స ధ్వని; యథా __ 

స్థితః కణం పక్షుసు తాడ్ తౌధ రా; పయోధరో ల్పెధనిపొత మాణి౭ తా 

వళిదు త స్యా; ల (ప దిగే చిశెణనాఫిం (పథమోదబిస్తవః 168 _ 24 

అత్ర తపస్య న్యా దేవ్యా చెహాోేపరి నిపతితానాం (పథమవృష్థి విష్ణూ నాం | క్రియా స్వభావ 

వణకానేన దేవ్యాః సమాధ్యచి తాఒ వస్తా వ్యజ్య తె తధా పీ __ 

“ నాస్మాగన్య స్తనయనః సంవృలౌస్యః సునిళ్చల; స 

ఛ్యాయీకత మనసా చేవ మురో విన్లభ్య చాగతః ” 

ఇతి సమాధిమతో ఒవస్టాన మాహా త్ర త్ర “పర్నుసు స్టీతాః' ఇ త్య నెన నాస్మాగ న్య సనయ 

నతారూాప మభకానిమోలనం వ్యజ్య లే, సర్వధోన్నీల నే పక్షు ణా మూధాజ్వాగ తేన, 

సర్వథా నిమిలేే లేపా మిధోఒ(ఇత్వేన వ) తేషు జలవిన్లూనాం స్థిత్య సంభ వాత్ , పక్ష 
భి శ్చు రతా నాం లేపా మాస్వా(పవే శేన అధరోగే సె నిపత్య చ్యుతికథ నేన సంవృ తొ 

స్యత్వం వ్యజ్య తే, తతి శు వ్ర ల నాం స్తనోత్నెథ నిపాతా దివణ౯ నేన ఉరోవిసమ్మ క 

అలసవదవన తావస్థా నే హౌ _స్తనయో ర తః సంకచితాకారత మా తదుత్స్నేధయా సేసాం 

పతీనం న స్యాత్ ; కథజ్బీత్ తయోః పతిత్వా వళ్ళికయం (పొపొనా మువీ వళీహు తిర్య 
శవ గమనం స్వాత్, న నాఫిదేళ (తొ టకు నాభ ౫ సంవృ తొయాం,) | పవేళో న స్యాత్ 

పత్థాధరాది పతన [క్రమకథ నేన న నిళ్చలత్వం వ్యజ్య తే, ముఖాదివిదలనే సలి పత్ష్మపతి 

తానాం లేపా మధరపయోధ రాద క్రమేణ పతినాసంభవాత్ ; కిం వైఖి కేవ విశేష 
జే౯వ్యా లోకో తేర నుతిసౌన్టర్య మపీ వ్యజ్యత్వే తధా హి _ స్థితా ఇ త్య నేన పత్తు 
ఇకా మవిరళతాయాక, కణ మి త్య నేన లేషాం మస్ఫణతాయాః, పత్ముపతన :2థిల వేరై 
రుదబిన్టుఖి స్తాడనో క్యా ల ధర స్యాతి సావమార్య స్య; పత్షాధరపతే నాదిఖిః శిథిల వే గా నాం 

చేసాం సనో తే చూణీ౯ ఖభావవణ౯ నేన తియో గత కారిన్య స్య, ఆరో “బిష్ట మ్మే ౬పి 

వలీషు తేహిం న్రలనో క్యా వళి నాం వి స్పష్ట తాయా క్చాఫివ్యష్టు చాతి జ వేరి వాచా 

తీశాయి వ్యజ్ఞర మ (శేతీ భగ కుదావాంణ మిదమ్ ”” 
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as (60+ ఊన్న టుండిఫావమునుమార్చు నేర్ప్చునుతదనుగుణవృ త్త్మగవాణనెపుణియు' __ 

త్ర (త నిశ్చిత్య కన్సగ్న నుగమరత్ పొక కాసనః 

FE ', మనసా కార్య సంసిద్ద త్వ రాద్విగుణరంహ సా 82 (68) 
అనువు ప్వులో ఇందు(డు స్మరించిసంతట్స విలా సి శేఖిరుండు తియ్య విల్తుండు “పోకు 

రామ లం ఉత్కి_ంరోత్క_0ర5ిఠు అగునట్లు గా నమిత్త్రము గా, మాలి న్యానీతు.డె 
యే తెంచుతీరును పరికింపవలయును 

అథ సలలితమయోపషి ద్భ్ఫూలతాణారు శృం 
రతివలయ పదాజ్కే. బావ మాసజ్య కో 

సహ చరనముధువా స్ప న్య_స్త చూతాజ్కు 59౩ ని; 
శత్రమఖ ముపతే స్టే (పొష్ష-లిః ప్రప్పథ న్యా వ్రజ (64) 

ఇందు భావము మాటీన దని సూచించుచున్న యథళబ్దమును అరసికొనయవలయును 

వియోగినీ విపలాపములకు విగమో-గినీ వృత్త మను త్తీనుము:---రతి విలాపమెల్ల ఆ 
వృత్తమందే రచితము మాళవికాగ్ని మి త్ర)మందు అయోగ్యన్నిమిత్తి దీనతర నుద సూ 
పాలంభ పరిదేవనము వియో గినియందే ఒనరింపంబడినడి __ 

“క్వ రుజా హృదయ (ప్రమాథినీ | కో చ తే విశ్వసనీయ మాయుధమ్ ! 
మ్బదు తీళ్ణుతరం య దుచ్య తే | త డిదం మన్మథ దృశ్య లే త్వయి శ 

రఘువంశమునందు అజపరిటేవనపర మయిన 9_వ సప్రయు వియెోగినియంజే గచిం 
పంబడినది, 

ఖ్ సీ కృతమదన డై 4వుం డంతర్జితు. డదెనయ ంతట, భీతిమకుళి తాశ్నీని తనయను 
పహామవంతు(డు వేగమున నింటి కెతుకొనిపోవుట అంతక మున్ను సగ్గమెల్ల నిబజ్లం బయిన యుపజాతిలోో6 గాక |దుతక ఎత చిత మయిన మాలినియందు వర్శింపంబడీనది.__సపదిము కళి తానీ) మిత్యాది 185 (76) శాకంతలమందు తటాలున బాణమోత నివారణము _ “నఖిలు నఖలు బాణళి- 1, అనియు నాగానందంబున తటాలున ఉద్బంధనని బాణము _ “నులు నఖలు ముగ” 111. అనియు, మాలినియండే చేయంబడ్డి నవి. 

వటువుకడనుండి ఎడసిపోనున్న దేవికి పరమేశ్వరుడు (పత్యకు మయినంతట ఆమె పోనుం బోక నిలువను నిలువక యుండుటను తత్చూర్వ తస కము సంవివా దోచితమును అగు వంశసప్లమును మాని “తం వీశ్యు వేపథుమ తి త్యాద్ది 280 (శిర 'సంళ థ 
యాందోళన భాచాంతళ (వసంగోచిత వసంతతిల కావృ త్తీంబునం గవి వర్ణించినాడు 

ఛైషా ఇట్టిమహాకవియొక్క_ యుత్కృష్ట (ప్రబంధములకు చెక్కులు అనుకరణములు 
pi “7 dpi శే 

ఉప్పతిల్లకుండునా ? 

4) రఘువంశముసకు యదువ న్ు, మేన a, Pen 
(a) Weed ంశము మేనుదూతమునకో ణొద్ధవడూత సాంసద్దూర 4 
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హాంససంచేశ పదాంకదూతాదులు సపెక్కు-లు గలవు మేఘదూతముతో ఎక్కు_డి కక్కొ_డి 
శే సెనంచి పొర్ళా పభ్యుదయ మళునెక మహాకాన్యమును జిననేనుం డనునొక జె నకచి రచిం 
చెను, అమోఫువర్ష మహో రాజు రఘువంశ కునూర'సంభ వము లవు మిక్కిలి యనుసరించియు, 

ఎక్కు. తావుల వాక్యములకు వాక్యములు (పలిధ్యని ప్రాయము లగునట్టును బుద్గ చరి 

తమును రచించి నాయడు శ 

(b): (గుస్తుత నమార'నంనము నుపబీవించి నామనబాణు౭డు పార్వతీ పరిణయ 

నాటకమును రచియించినాండు  ఈభాయలు రంగ నముచితతయందును కవనమందును 

(బాయికముగా పులిని చూచి నక్క_ వెచీకొనిన వాంతలయట్టుండును, (గంథవి సరభ 
యముచె బుద్ధచరి తొదులందలి రఘు మేఘి కుమారసంభ వాను జివి గంథధభఖెగములను 
మాని (ప్రస్తుతమమార్శసంభవమున కే విప్పి యగునప్పార్యతీ పరిణయము నుండి మూత్రము 
కొంత యు దాబారించెద ___ 

పార్వతీ పరిణయము కమారసం భవము, పు, 

“ఆన్థా)పరాధకలుషికృతయూ కయాచి - 
దాబద్ధరోన మభిమానవ కేన దూత, 

సమ్మావానేన భవతః కిల సాయశేన 
తస్యా విధాతు మక్సివాబ్ళుతి చిత్తిభదమ్ ” _ 

“ముఖరమనుపమాలా చారు మార్వీ స నాథం క్ట 

(తిభువనజయయోగ్యం చాప మంసే దధానః 

ముఖి ముదితవిలానం వీకశుమాణః (పీయాయాః / 

'సవామన్దు రిపొ మన్టం నుక్ష మూయాత్రి కామః? ) 

“ఎ కోణ విష్ణో రపి యద్దు రాపం 

తరన్వినా వా శతకోటినా మే 

త త్సాధయేత్ ఫుస్స్పమయం త్వద స్త్ర 
మహో భవా నద్భుత బా హువీర్యః శ 

“మనుడో చా దనునో వా 

ముని రవీ వా ముగ్గచసి దూడో వా 
౨ థి ది 

సురలోేక'సున్షరీణాం 

న భవతు బద్ద ః కటా కు శృజ్ణలయా శ 

త్య డ౯ యాస్యామి కార్యాయ 

(వాణాణా ప్రియతమా నప్సి 

యళళ్ళరీర మవమలం 

లభ స స్యా నుషడ్డేణః.” 

=  కయథూ ఒన్ ప 89 

అథ సలలిత 82 

తవ (పసాదాత్ 9 

Ee) Pe ప vy 

స మాధవేన 100 

ne 
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“వాబాలయ న్నథ కులాని వన పియా కా 

వముజూగ_రయకా మలయమారుతక స్ట లాని 

సఖ్యుః (ప్రసూనవిశిఖస్య భుజావలేపం 

సంవధకయ న ధు రబ్బమృత కానసెసు” 

“ఆదాయ ఇాప మధిరోపితసట్పదజ్యం 

తసి కా హీమాచల ముెపీయుషి ప్బుబాణే 

వేలా లిల్లి కి మపి (పణయాలతి రక 

కడవ లౌల్య మభిజ న స్త న విమోపాతెాని 

అ? తానే వార ముపానీతు మభ్యియా సీ 

ద్యాస న్టిక[ప్రసవక ల్పితమణ్ణన$ః 

కృజారవీగతపసా మధిదేవ లేవ 

సాకం నఖీఖి రవనీధరరాజక న్యా ’ 

“త దను యుగప దీళః పార్వతీవ_క్ర9పర్నే 

న తవిక సితగ క్లే (ప్రాహిణో ల్లో వనాని 
ప్రులకితతను ర _న్లర్మావ మావేదయ నీ 

దరముదితము ఖివ్టుః సాచ న వీడ మస్టా సాత్ ” 

“ఆరా దపళ్య దధిసంహిత మోహ నా నం 

కకాాకావతేంసపదక ల్పిత కారుకజ్యమ్, 

అకుజ్వ్ తెక పద మజ తప్రూర్య కాయం 

లమ్యీకృ తౌతి వపుహం మదనం మహేశ; ” 

“ఆగత్య దోర్భా ఫ్ మూదాయ 

మూ ర్భాముకులి లేత. ణా 

నీతా ని తా _న్హవాత్సల్యా డైరి 

హీ మవతా గృనామ్ 
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ఇల్లీ 

మధుగ్వి రేఫః 

తిం దేశ 

వి రా 

ఆకోక 

త జ 
వారస్తు 

నివృణ సతి 

స దత ణా” 

డై ర్ tp 

110 

109 

120 “ 

21 

120 

150 

131 

135 

ర X1. ఈ మహాకవి (గంథంబులయందు గొణములే గాని దోశములు లేవా యనిన 

కావ్య గొణదోసములకు ెంటికిని ఈళేని గంథములనుండి మమ్హటాదులు ఉదాహరణ 

ములు (ప్రదర్శించియున్నారు 

(Gy నుమటో దాహృతములును వానిపై తదీయవినుర్భలును'- 

at 

యతే వమౌాత్ర మున్నేేక్ష్యం, వకొరీ(ం గి(తీయా మితి కే కక మాడం 

(సస్తాం 'నీతమ్బాత్ “ద్వితీ యమౌర్వీమివ కార్తుక స్య (122.55) _ అత్ర ద్వితీ 
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నస్రు ర్వితాపాకుక్ (219-72) _ అ (తాలతీ తా జని రితి వాచ్యమ్ 
వ అగో త్ర ద్దన్భ స్స్ట్యై- ప్రత్యయ మజ్జ లబ్ధ (96.18) _అతి న లె ఇవి కటు 

యశ్వాప్పరో, ధాతువుతాక్ (4.4) అ అక మత్తాశబ్లో మేచాన్సే తా 

నే హిమాలయన్ (282 _9క - అ౫ి సక్టనామ్న 8 - అనేన విన్ఫహైః ఇతి 
తు దము కః షారః 

మహీభృతః పు త్తగివతో౬పీ (22.27) ) అక్క పర్యాయస్య _ మహీభృశోఒ పత్య 
వతోఒపీచి యు కన్. 

ద్వయం గతం సంప్ఫితి (218.711 ఆ ఆత్రం తషంశ నాన నరం చకారో యు కః 

చన్ద్రం గతా (64.48) అ అతా రాత పద్మశ్య నంకోగక దివా నన్ష్రమస 

జ నిస్సభ తం లోక ప్రసిద్ధ మితి న భు ఇతి హేతుం చాపేకు చే. 

త మచేక్యు రురోద సా (152-26) ఈన్లోకము కావ్యపి9 కాశ వ్యాఖ్యా తుం 
చాహృతీము, ఇందువై మన్ముటవిమర్శ - దీ ప్తిః వ్రునః పున ర్వథా కుమారసంభ వే. ఇందు 
ఇట్లు మమ్ముఓాచార్యు (డు దోపోర్లాటనము చెస్పెను గాన్ని ఇదె లోక స్వభావోచిత మని 
(6 లి ష్ బో ష్ “ఈ ae ఏతన్ల్నక్ త్తం స్ధమంటె సమాధానము ఉపన్య స్వ మయి యున్నడి భవభూతి వాక్యం 

బును తత్తుల్యాగృక ముగ దా 

కోంధం ప్రభో (182.13) _ ఇత్యు కృవత్ (భూకుట్యాది వికారవర్షితః (కోధః 

సద్యః ఫలదః ఇట గుణము వెప్పంబడినది 

(bY శే మేందు(శు జ "చిత్య విశారమందు విమర్శించినపి వు 

బా లేన్లున కాణి (105.29) _ ఆక పార్యత్యాం పం మేశ్వర స్యాఖిలాపళ్ళడ్లా రే 

వక్య్యుమాణే (పథము ముద్దీ పనవి భావభూతి స్వ వస నన న్య వగ్గనాయాం కాముక త్వా ధ్యా 

రో పే వనస స్థలీలలనానాం కుటిలలోహితపలాశ కలికాఖి గ్నవస సంగమయో గ్య నఖతు. తా 
న్యు ల్వే9కి తాని పరమా వకొచిత్యచారు తాం (పుతిపాదయ ని. 

వర ప్రక రై (104.28) _అత్ర శేవలకర్లి కాంకుసునువగ్గ నామా(కేణ విధాత్సృవాశ్య తా 

గర్భ శైవ (ప్రస్తుతేకృద్ద్  రానుపయోగి నా తదుద్దీపనవిభావోచితం న కిజ్బీ దభిహీతమ్ 

(కోధం (ప్రభో (18౨2-71) _ అత పళ్ళతో భగవత క్రి శేతస్య స్యరశరనిపాత 
తో వనమా నే తన్ని కారో ప (పళమాయ “సంహార 'నంవార ప్రభోక్రోధ మితి యావ 

ద్వూరః "ఖీ దెవానాం చరతి తావ దృవ నేత దృవః హ్ వహ్ని రోదనం ఛ సావశేస మకార" 

విత్యు శే సంహాగావసరే రద్రన్య భవాఖిధాన మనుచిత మేవ 
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పెక్కు_లగుటంబట్లి వానింగూర్చిన |(వా(తీలనుమాని, జిజ్లానూ పగ గార్భమా పండిత 

జీవానందఫు సక పుటలను తెలుప్రుచున్నానుః = 

రశ స్టితాః కుణమ్, 94 మహీభ్ళతః పుత్త), 97 త డె పీమా(దేశ, 157 మనీ 

షితాఖ 185 సత ఛేత్సి 286 స్టితాఃతణమ్, 287 తతః ప్రభృత్యున్మద న్యా లలికి సద 
కీ శాసాబ్ద తిరి యజ్వభిః సంభృతిమ్, 872 కస్తస్య తస్యాః, 406 ఇెగేదిన్స 412 నివా 

ర్యతామ్స్ 489 అరణ్య బిజాక్టెలి, 492 వపు ర్విరూపాక్షమ్స్ 482 తత్త ణమ 4కిర్ అలం 

వివాదేస్క ర6ర్ వార స్తు, 566 వివృణ్యతీ, 56% తం వీక్యు, 585 హిమవ్యపాయాళ్ , 

588 తీ వాఖిపబ్బ; 590 ఏవంవాదిని, 614 ఇయం మాని పభ్ళతీకా, 625 కపోల 

కణ్ణూః, 668 అశ కనిగ్భ క్రిత 688 ఆవర్షితా 688 కణ్ఞన్య) 651 పత్యుళ్శిరః, 6ర్1 

మన్చాకీన్సీ 661 వాదయే వస సిత్కి 667 మధుడ్నిరేథః, 667 దడే సరః, 668 గీతా 

రేష్మ 668 పర్యా ప్త 691 ఇయమేత్య, 696 అద్య(పభ్బతి, 705 అఖగ్మితమ్ 72 

అనేన కల్యాణి, 149 తాం నారదః, 1ర్2 యధా శుతన 752 అలం వివాదేన. 

(4) దర్శిదకవి యొకడు కాళి దాసునకు లోక జ్ఞానము చాల దని యిడిన్మొ౭కి, = 

“ “ఏకో హి దోపో గుణసన్నిపాతే | నిమజ తీషూ రితి యో బభాషే 
ప్ర యు 

*శ* నూనం న దృష్టం కవినాగపీ లేన | దారిద్భ్య్యు దోషో గుంరాళినాశీి 

XIl. కాళి దాసుకాలము (కీ శ పూర్వము 56 వ సంవత్సర మని చారి(త వేత్తల 

రాధని గ భారతము (గంథవి స్తరభ్థ యంబునంజేసీ దానిని నరో పబ్బంహీతనుం గాఏంప 

కున్నా (డ్, 

XIII (పస్తుతే కావ్యము పె వ్యాఖ్యానములు చెమ్క్బీ_లు కలవు, అన్ని టను మల్లి 

నాభుని సంజీవనియే యుత్క్భృ స్టము, ఈ మహావి ద్యాంసు(డు కీ శ, 14 వ శతారంధ 
మున నుండే నని రల యఖీ(పాయము 

"వె. పంకటరాయళా న్ని, 

శే వ యాడు 0 mt 
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లు స్తు త్పర స్యాం దిస్ దెవతాత్తా పిాంచూలయో నావు నగాథి రాజః 

పూశర్యాపరా. వారినిదీ బగా స్థితే! పృథివ్యా ఇవ మానదజణ్ణః, 1 

టీక._ఆ త్రరస్యాం దిశి = ఉత్తర దిక్కు.నంద్కు దేవతాతా _ దేవతా= వేల్ను- 
ఆతా=అధిస్థాక గాగలవాయడు, హీమాలయాః - పొమ=మంచుయొక్క_-ఆలయః= ఇల్లు, 

నాను = అన్ని ప్రసీద్దుడయిన, నగ అధిరాజః=కొండల రారాజు పూర్వ అపరౌ వారీనిధీ= 

తూర్పు షగమరల సము[ద్రములను, వి గావ్యూ= చొచ్చి, పృథివ్యా? = భూమియొక్క , 

మానదణ్ణ ఇవ=కొలగజ్రమయో యనునట్లు, స్థతః = ఉన్న ట్టివాయడు, అ స్పి=కలండు. 

తా... ఉ త్తరదిక్కున దేవ తాతర్లై మంచునకు ఇల్లు ఆని పీత పొాందినట్లిది 

కొండల చృకెవంర్డి కలదు అది తూర్పుపడమరల 'సముద్రములలోనికి వ్యాపించి భూమియు 

క్క_ వె శాల్యమునకు సరిపడిన కొలంతకజ్తయో యన నొప్పుచున్నది 

వ్యాఖ్యా. 

మూ తొపితృభ్యాం జగతో నమో చామాధ౯ాజానయే 

సద్యో దతీణదృ క్పాతసంకుచ ద్వామదృస్ట్రయే. 

అ నరాయతిమిరోపశా_నయే శా సపావన మచి న్య వైభవమ్ 

త్రం నరం వపుషి కుబరం ముఖ మన్మ"హా కి మపి తున్టి లం మవాః. 

కరణం కరవాణి శర్శదం "తే చరణం వాణి చరాచరోపళీవ్యమ్ 

కరుణ్యామ స్ప వై; కటాడుపాొతేః కురు మా మమ క నా జావా 

ఇ హోన్వయము ఖే ,నెవ సర్వం వ్యాఖ్యాయ లే మయా, 

నామూాలం లిఖ్య తే కిజీ న్నాన ప్పేకీత ముచ్యతే 

భారతీ కాలిదాసస్య దుర్వా్య్యాఖ్యా విషమూర్చి తౌ 

ఏపా సంజీవినీ వ్యాఖ్యా తౌ మ ద్యో్యోజీవయిప్యృలతి, 

అథ ఠ్యత్రభ వాక కాలిచాస;? కుమార'ససంభ వాఖ్యం కావ్యం చికీసుళ౯ాః “ఆర్సీ 

ర్నమస్కి.)౦ా వస్తునిచ్లేశ్లో వా పి తన్ముఖమ్ి ఇతి శాస్త్రాత్ కావ్యాడౌ వత్యుమాణా 



| 
ళల 

9 కుమారసం౦ంభ వే 

ధా౯నుగుణం వస్తు నిరిశతీ - అ స్తీ తీ. _ఉ త్తరస్యాం దిశి - అనే నాస్య చేవభూమిత్వం 
సూర్య తే, దేవతాఒఒత్తాలధిస్టాతా యస్య సః - ఏతే నాస్య వక్యుమాణ మేనకాపరి 

ణయ పార్యతీజన నాది చేతనవ్యవహారయోగ్యత్వ విద్ధి సూచితా, హిమ స్యాలయః నె సాన 

మితి హిమాలయ; - పహీమాలమో నామ re ఇతి (పసిద్ధః, అధికో రాజూఒధి 

రాజః * రాజాహఃసభిభ్య స్ప్రచ్' - న గచ్చ నీతీ నగా అచలాః - “చేపా మధిరాజో 

నగాధిరాజో ౬ స్పి కథంభూతఃపూర్యాపఠా (ప్రాచ్యపశ్చిమా, 'వారినిధ్ సము(ద్రౌ, 

విగావ్యా (ప్రపిళ్య, అత ఏవ పృథివ్యా భూమే, రానం హసాదినా పరిచ్చేదః ఈ భావే 

ల్యుట్ - తస్య దణ్ణః - యద్వా - మోయ లేఒ"నే చేతి మానమ్ * కరణేల్యుట్ - న 

వాసా దగ్గి సే ee స్థితేః 5 waa a, ఇవ స్థితే ఇత్యర్థః; పూ ర్వాపర 

గశావగాహిత్వం నాస్య హామాలయ స్యా స్తవ; డ్ "ళం చ (బహాణ్లపురాకో జ 

ఇగ ఎ “కలాసో రీామువాం౦ ఎవ దమ్మ నే వపష౯ పర్వతే" 

ఖో ల్ ఇ పూర్వపశ్చిమగా చేతా వణ౯వా చన రుపసితెౌ,ి? 

జ Vag అత్ర ధీమా చలి స్యోభయాబ్దీవ్యా _పీసామ్యా న్యానద్గ తే శూ క్చే9కణా దట్ 

be 

..(వీకాలంకారః - “పక్చ శేజప్రకృతగుణ్యక్రియాదిస న ద్యపకృత తేన (పకృతస్య 

సంభావన ము'క్సే9కా' ఇ త్యలంకారస ర్వ స్వకార:ః, 

[ అస్మి EE సశ (పాయేణ వృత్తే కే ముపజాలి; _ క్వ చి దిన్ద్రవజ్రో ేన్వువ( జే నుం 

తల్లుకు ణం ఫే ప 

“ స్యాదిన్ష వ జా యది తౌ జగా గం ఉే సెన్ష ఏవ జా జత్రే బా స్తతో న. 

అన్భారోదీకితలక్షుభాజా పాదౌ యదీయా వుపజాతయ సః’ ఇలి 

యం సర్వ లా; పరిక ల్చ్య వత్సం ముల ని స్థితే ద్గ్గరి దోహద తే 

భాస స్త్ ని రత్నాని మపశాప,థ్స్ శ్చ పృథూ పదిష్టాం కాకా గ్గరి తీవ్ 2 
టీక్ష,_ యమ్ జ ఆహిమవంతుని, పరంతప, వత్వం = దూడ 

నుగ్కా పరికల్ప్వ్య=చేసీనవై, మేరా మేరుపర్యతము దోవా దజ్నే - దోవా = వీదుకుట 
యంద్ల=, ద = చేర్చరియయిన, దోగ్గరి=పిదుకువా(డు శ్రా, స్థితే సతి=నిలిచి యుండగా, 
పృథూపదిసాన్ - పృభ్లు=ా పృథుచకవ శ్ర రిచేత _ ఉపదిష్టామ్ = ఇట్లిదని చెలుపంబడిన్క 
ధర త్రీము=భూమిని, భాస్వన్తి= వెలింగెడ్డు రత్నా నిజమణులను, మహోొసధీః= గోప్ప 
వా నాల దుదుహు;=-వపీదికీరి 
Mam మను రును పృథు చకవ ర, కాన భూబేవి సుమా యన్సి జాల 



ధమస్ప ర్తీః వ 

వ్యా -- ఇతః పరం పోడశభిః న్లాకె పీ౯మ్మాదిం వణకాయతి _ తత్ర నగాధి 
రాజత్వం నిరోఢు యౌాచా _ మనో ర్య చ లే (నెలా Gh సర్వశెలా; ల “పూర్వ 

కా లెక శర్వ ఆరతి ప్రరాణ నవ కేవలాః 3 సమానాధికర వీని ఇతి సమాస యం హిమా 

లయం వతం, పరికల స్ట విధాయ దోవాద కే దోవానసమే౯, రా దోర యు స్టీతే 

సతి * “యస్య గ భాజన భావలకుణక్ి ఇతి న _పమి, పృథూపదిప్రాం లా శల 

వెస్యే- మోపదిష్టాం “మోదృ_క్రయా (పదర్శితాం ధర్మితీమ్ _ గోరూపధరా మితి శేషః _ 
గో రూ త్వా po వసుంధరా” ఇతి విష్ణుప్రరాణాత్ ౫* *అకథితం చ ఇతి కర్మ్మత్వమ్ 

ఫ"న్వన్తి ద భా స్వత్య శృ భాస్యన్ది ద్యుతిమున్ది-ఓపధి విశేషణం వైతత్ * “సప్రుంసక 
మనపుంసశేన _' ఇత్యాదిగా Aa: క శేష) రత్నాని మణీకా జాతి ే స్తవస్తూని చ - 
ని “ంత్నం (ప్పే లు మణా వపీి ఇతె విశ్వం - ని “జాతె జూతౌ య దుత్క్చస్ట్రం త 

(ద్రత్ని మిలే కధ్య'ే ' ఇతి యాదవ మహాొాపష,ధ్ర శ సంజీవనీ ప శతి శ్ల మీర త్వేన 
పరిణతా ఇతి శేస, _ “త్య శీరపరిణామినీః ' ఇతి విష్ణుపురాణాత్, దుదహుః * 
“దహియాచి _ ' ఇత్యాదినా దుహే ర్లి (కర కత్వమ్ - ఆత్ర (పయోజకత్వేఒపి శే కిలా 
నాం “పబ్బుఖి ర్లృలైః కన౯ాతి (గామం (గామణీః) ఇతివత్ తత్సమస్రాదరణొాత్ కర్తృ 
తేన వ్యప దేశం * * దుహేః స్వరితేత్తే ఏ౬ప్యక ర్ట్రథి పాయవివకాయాం కుర మ్మైెపదమ్; 
అ తార (పమాణమ్ 

“గా ర్నూమి, రశోలా స్పశర్వ క రారో, ఒత పయాంసి చ 

ఒపధ్య శైవ భాస్య న్లి రత్నాని వివిధాని చ, 
వత్స శృ హీమవా నాసీ, ద్దో్థా మేరు ర్మహోగిరిః? ఇతి, 

ఏతేన వత్సస్య మాతుః |పేమాస్సదత్యా దస్య సారగ్రాహిత్వం గమ్య'తే, తథా చాస్య 
గగస్య రత్న విశేవ భో కృత్యా న్న_గాధి రాజత్వం యు క్త మితి భావః. 

అత్ర హీమద్వగ్షనస్య (పక్చతత్వాత్ తద్దతె"పధిరత్నా నాం ద్వయానా మసి 

(పకృతత్వాత్ తేషాం దోనాన్మక్రియారూప 'సమాసధర సగంబన్హా చౌపమ్యస్య గమ్య 
తత కేవల పాకర ణీక వివ.య స్తుల్ఫ యోగ తౌ నా మాలంకారథ - తే దు క్షమ్ - 

“ప్రస్తుకౌ నాం తధా౬స్వేసాం కేవలం తుల్యభర తః 

చెపమ్యుం గమ్య లే యత సా మతా శుల్యయోగితా.! 

న చాత్ర రూపక పరిణామాద్యలంకారశజ్కా_ కార్యా - తేసౌ మారోపమూలత్యాక్ _ 
a లో ల అ ఫీ ము “హొమా నలాదిషు వత్ప్సత్వ దోస్ధృ త్వాది నా మాగమ సిద్ధ త్వే నానారోప్యమాణ 

త్వా దితి, 



శీ కుమా రసంభథ వే 

అన నరత్న పభవస్య యస్య హినుం న సౌభాగ్యవిలళొ వి జూతమ్ 

ఏకో హి దోపో గుణసన్నిపాఠతే నిమజ్ఞ తీన్షోః కిరి బ్లో పీ వాజ్కః, కి 

టీక. అన, ,.న్య - అన్నన్హ = అంతములేని - రత్న = (శేస్రవస్తువులమ _ 

(పభవస్య = జన్మకారణమయిన్న యస్య = ఆ ఈహిమవంతునిక్సి సోమం = మంచు, 
సౌ...పి - సౌభాగ్య = సొబగును = విలోపి = పోంగొట్టునద్సి న జాతం = కాదా 
యెన్కు హీ= ఏల యనల్యా గుణ సన్ని పాలే = గుణములయొక్క "మొత్తములో, ఏకః 

దోష 8 ష్ష్ ఒక్కు- తప్పు, ఇన్లోః = దందునియొక్క, కిరణ్లోషు = నెలుంగులలో, ఆజ... 

ఇవ = మచ్చయుం బోలె, నిమజ్ఞలీ = మునిలిపోవును 

తా, _ లెక్కలేని (శేస్టవస్తువ్రలక పుట్టినిల్లయిన యా పీమవంతునికి ముం చువలన 

సాం పెమియు తటు(౧ చాయెను ఏలన, లోకములో అ సెకగుణముల మొ త్రేములో 

ఒక్క దోషము లెక్క కు రాదు గదా, చందోనివెలుంగులళే మచ్చ "లెక్కకు రామియే 
యందులకు ఉదాహారణము. 

. వ్యా,-లా నను హిమదోపదూషితస్య త స్యాత్యి న నునభిగమ్యత్వాత్ శ్వితిణ 

ఇవా పర్వ మవపీ సౌభాగ్యం విఫల మి త్యాళ జ్కా్య్యాహ - అనస్తేతి _[పభవ త్యస్తా 

ద్తి (ప్రభవః కారణమ్ - అనన్తానా మపరిమితానాం - రత్నా నాం (శేష్ట్రవస్తూనాం = 

(ప్రభవస్య, యస్య హీమా(దేఖ పీమమ్ కర్షృ, సుభగన్య భావః సౌభాగ్యం * “హృ 
ద్భగ నిన్ధ వస్తే పూర (పదస్య చి ఇ త్యుభ యపదమృద్ధి _త్రే ద్విలువ్చు త్తి సౌభాగ్య 

విలోపి సౌన్దర్యవిఘాతకం, న జాతం నాభూత్ తధా హీ, ఏకో దోషో గుణనంనిపాత 
ఇయమోః కిరణ షృ్యజ్బు ఇవ, నిమజ్ఞతి అస్త గయత ఇత్వ్యేర్గః, వ సల్నో దోపో౭ మిత 

గ్రుణాభిభావక ఏవ- కింతు కళ్ళి దిన్లుక లజ_దివ ద్దుకా రఖిభూయ తే _ అన్యథా 

'సర్వరమ్యవస్తుహాని పసజ్టా దితి భావః 

x | అత్ర పమానుప్రాణితోఒస్థా నరన్యాసో ఒలంకారః _ తల్ల కుణం తు... 

“స్టేయః సోలర్ధా నరన్యాసో వస్తు (ప్రస్తుత్య కించన 

- తత్సాధనసమర్థస్య న్యాసో యో౭స్యస్య వస్తున? ఇర్రి దళ, 

య శ్చాప్సరో విభ ఏవాముజణ్ణనా నాం సంపాదయి[తీం శిఖర ర్పిభ ర్తి 

థ - వతాహాక మ్ఫేదవిభ కృ క రాగా వుకాలసంధ్యా మివ ధఛాతుముతామ్, 4 
| ర-టేకట(80) చ = మణీయు, యః = ఆ హమవంళతు డు అప్పం. తీన్ యా 

అప్పరః =. తశ్చరలయొక్క - విభ్రమ = విపర్యాసమతోడి _ నుర్డనానామ్ = 
కా అలంకారమ్తులనేం సంపాదయ'త్రీమ్ = 'సమకొళ్ళు నదియు, వలా*,*;గాస్ . వలాపాకణ 

“Ht hr 



మేధుములయొక్క. - శేద = తునియలయందు _ విభక్త = సర్మకమితమయిన - రా గామ్= 

ఎటుపు గలదియు, ఐన, ధాతుమత్తామ్ = సిందూరాదులు క లిగియుండుటను (సిందూ 

రాదులే అనుట్ర, అ కాల సంధ్యామ్ ఇవ = కాలనియమము లేని సంజకెంజాయనుం 

బోల్కె శిఖై = అగములయందు, = బిభర్తి = వపీంచుచున్ని 

తా, ఆ హమవంతుని శిఖిరములయందు సిందూరాడి ధాతువులయొక్క_ యెొజ్ఞని 

కాంతి సంధ్యా రాగబువంటిగి నంధ్యాకాలము కానప్పుడు సయితము ఆకాళమున పర్య 

చుండును డానిర గని యదచ్చరలు సంధ్యాకాలము కానప్పుడు సయితేము సంద్యాకాల 

మయిన దని (భమపడ, తాము రా,తిభోగములకై అలంకారములు చేసికొనుటకు కాల 

వుతీత మయిపోవు నని తలంచి త్వరపడి తబ్బిబ్బుాగా అలంకరించుకొనుటలో అందెలు , 

చేతులను ఒడ్డాణము కరమునకు తొడుగుకొనుటవంటిపొరయణాటులను గావింతురు. 

వ్యా. య శ్చేతి. కిం చెతి చకా రార్థః యో హొమా।దిః, అప్పర సాం; విభ 

మముజణ్ణనాని విలాసాలంకరణాని _ అథవా విభ మో విపరీత న్యాసః - పి, " విభవము స్త్వ 

రయా౬కాలే భూపాస్థానవిపర్యయే " ఇతి దళరూపకాత్ _ తేన మణ్ణనాని - తేసాం, 

సంపాదయిత్రీమ్ _ ఏతేద్ధాతు రాగదర్శి న్యూ అప్సరసః సంధ్యార్థ మేం (ప్రసాధనాయ 

త్వర న్ష ఇతి భావః - కధాశ్వే (భి నినుదలంకారో వ్యజ్య తే ఫది * క _ర్భృకర్శ ల్ో 

కృతి ఇతి కర్మణి పీ, వారిణాం చాసాకా వలాహకా మేఘా; * పృపోదరాదిత్వాత్ 

సాధు - శేసాం షేము ఖిల్హైషు ఖై విభ. క్త; సంక్రమితో _ ఇగో యయా తామ్ - 

ఏలే న్నాదె ర| భిజ్బ్య-పతం గమ్య శే, ఇదం ని శహణద్యాయం సంధ్యాయా మపి యో 

జ్యమ్, ధాతవః సీన్లూరగారికాదయః-అ న్య 'స నీతి ధాతుమాక * నిత్యయో గే మతు 

ఫ్ = bs భానో ధాతువుతా _ తామ్ - _ ఛాతుయోగిత్వ మితిస సంబన్ధో ఒప వాచ్యా 

గక x“ సక త్త క్ర ద్ధితేను సంబన్లా ఫిథానం భావ(పత్యయేన * ఇతి వచనాత్ - లకే, 

en es “= మి త్యగం, అఆకాలసన్హ్యామివ అనియత కాల(పా నోర 

మివ) శిఖరైః శృ జల, బిభర్తి ధే 

అట అకాల C4 శ ణే 
అత్ర సద్దా క్టశజసన్టి జాతివాచిత్వా జాత్యు కేతా 

వలు దస Gr 

ఆమేఖలం సజ్బుంతాం ఘనానాం ఛాయా మధస్పానుగ తాం నిసెన్య 

పా శ అని జో 9 

ఉద్వేజితా వృష్టి భః ర్నాశ్రయ నే శృజ్షాణి య స్యాతపవ్తి సిద్ధాః ర 

టీక..--సీస్ధాః = అణీమాగిసీదులును ఒక తెగదేవయోనులును అమేఖలం = 

కొండనడీమివటకును, నంచరతాం = తిరుగులాడుచుం జెడు ఫఘునానాం = సుఘుముల 

యొక్క కాయాంజనీడన్సు అధః సాను గతామ్= క్రింది దరులను పొందియున్న దానిని, 



గి కువూరస౦భ వే 

నిషేవ్య = అనుభవించి, వృస్టీభిః = వానలచెత్స ఉద్వేజితాః 'స_క్టః = చీకాకు పెట్రం 

బడినవానై, యస్య = ఆ హీమవంతునియొక్క_, ఆతీపవన్ది = ఎండగ లవైన, శృ డా ణొ= 

అ(గములన్సు ఆశ్రయ న్టి = చేరుదురు - 

తా __హీమవంతునినడుమువజుకు మేఘుములు సందరించుదుండుటం బేస్పి 

సిద్దులు (క్రిందిచ చటీయలందు ఆమేఘుముల నీడను అనుభవించుచు ఉండి? తటాలున వర్షము 

కురియ(గానే ఆబాధ తప్పించుకొనుటకై ఎండకలిగిన వెళి ఖరములకు పోవుదురు ___ 

హీమవంతుండు మేఘుమండలమునక న్న ఎంతయు నున్నతుండు - అని భావము, 

వాకా ఆ మేఖల మితి __ సిద్దా అణిమాదిసిగ్ధా దేవమోనివిశేసా ch క్ల 

“పిశాచో గువ్యాకః సిద్ధి సద భూతో౭ మో దేవరా సయ ఇ త్యమర్య ఆ VN ఆ 

pe నితమ్బపర్య సెక్ - ని “మేఖలా ఖణ్ణబ గై స్వాత్ కాజీ గైలనితముయో కి 

ఇతి విశ్ళః * “ఆజ్ మర్యాదాఖివిధ్యోణి ఇ త్యవ్యయీ భావః, సంచరతాం, ఫనా 

నాం మేఘాచా - మధస్సానూని "పుఘుమడ్దలా దధ సటాని-గ తాం (వొప్తామ్ x “గ్వి 

తీయా (శి లారతితపతితగ తత్వ స్యవాప్తాషన్నెః ఇతి సమాసః, ఛాయా మనాతపమ్ - 

నీ, “భయా సూర్య (పియా కా న్లిః (పతిబిమ్బ మ నాతేపక్క ని వ్య, వృష్టి, రుద్యజి 

తాః శ్లేశితాః సన్హ్తః - ని “ఉద్వేగ: స్తీమితే శేశే భయే మద్ధర గామిని? ఇతి కభార్గవః, 

యస్య హిమ్మా ద్వే రాతపవన్తి సాతపొన్సి శృజ్లా, కళ్యా శయ నె ఆ శిత్య లౌ ఇ త్య క 

అతిమేశుమజణ్ణల వము స్యాన్నత్య మిటి భావః 

సదరం తుషార నుతిథాతర క్షం భు న్నద్భ స్రా(౭_వీ హతద్విపానాం 

పద స్పి మౌార్షం నఖరన్ల ము నై రుకాసలై శేసరిణాం కిరాతాః, 6 

టీక __యనీకా = ఆ హినూ(దియంద కిరాతాః=బోయలు తుసా, .. కెం- 
క్రుపార = మంచుయొక్క - (నుతి = ఓడికలచెత _ ధాత = కడుంగంబడినంర కమ్ = 

_ నెళ్తురుగలదైన, (ఆ హాతువుచత నే క సంబడనిదైన్సు నాతద్విపానాం-సహాత = చంపబడీన. 

'జ్వేష్తానాం = ఏనుగులుగల వెన (అప్పుడె యేశు(గు లను వంన్స్య, శేనరిణాం ఆ నీంహా 

. శృర్ధయుక్క, పదం = జాడను అదృష్ట అపీ = చూడకపోయినన్యు నఖ, క్తి? - 
శబ: మళాళ్లయేక్క జ రన్ద్ర = దోనెలచేత _ ముక్తః = వదలంబడిను ముకాఫలెః== 
కన మార్గం = దారిని విద న్లి = తెలిసికొందురు. 

. 4 Hrs ఫీ మాఖయమందు, క్రిర"తులు అప్పుదె యేను (గును చీల్ప్చిపోయిన 

ఎచస్తటన వెదకుచు. ఏనుంగునెత్తుటితోడి యా సీంగంపు జాడను ఎట్టి. 
కే 

4 సే 

శ ర ర ' 

ప. 
గ్ 

స చ్ 
|: by 

స్ Fs HH Fa | గ్ర 

గ న జ iy నన్ స 
5 

C 

i terra. J Cs. We 
Te pi 5 

DMT atl iy 
న ; 

Sar ie Hee idl 
C 

నం. 

“27 ద నెట్లు 

1 lees ny, re ii $4 



SF TMD 
జాడ క రంగిపోయి అగపడకపోయినన్సు అట నట ఆ సింగముయొక్క_ దో నెలవంటిగోళ్లలాణి 
నుండి రాలిన మేనుంగుము లేములం గన్న వారయ్యి సింగము పోయినదారిని తెలి సినాందుళు 

వ్యా ---పద మితి నీ న్న ద్) క రాత్సాస్తుపార (సుతిఖి హా౯మనిష్యన్ దై;- 
భఛాతం తొైలితం _ రక్తం కోతతం యస్య త తేధో కష్, అత్రో దుర్ష్రవా మిలే భావః, 
నాతౌ_ద్విపా జో _ యె స్పేసాం నాతేదపా నాం, శేసరిణాం సింహానాం పదం పాద 
(వ్ర మెపస్థాన, మద్భ్య్ట్వూ౬పి నఖరన్ క) ర్నఖ(ద్రోణిభి-ర్త శె రుకాభలై , రాగం, విద ని 
జానన్ది; అత వ్యాధాః సింవాఘాలీ నూ గజేనా) శ్చ ముకాకరా ఇతి భావః - 

“కరీక్షి జీయాత వరాసా బ్బ మత్సా్య౬హీ శుక్రు న్రద్భవ వేణుజాని 
ముకాభలాని [పథితాని లోకే తేషాం తు శు కో బ్రద్భువ మేవ భూరి * 

న్యస్ర్తామరా భాతురశేన యత భూర్జత్యచః కుల్హ-రబిన్లుకోణాః 

(వజ న్తి విద్యాధర నున్గరిణా మనజ్ఞలఖ| కియ యోాపయో౫గమ్, 7 

టీక ___య(త=ఆ పామవత్సర్యతమునందు థా ., సేన - ధాతు = సీందూరాది 
బైరిక ద్రవ్యమలయొక్క_ - రసేన = ద్రవముతో న్య. .రాః - స్యస్త = ఊంపయుడిన 
((వాయంబడిన) - అక్ష రాక = వగ్గములు గలవియు, కు ._ ణా _ కుకు = ఏనుంగుల 
యొక్క - బిస్ట = పొడలవలె - శోణాః = ఎజ్టనివియు. ఐక భూర్షత్వచః = 
భుజప త్త్రవృవమేములపట్టలు, విద్యాధర సున్షరీ ణాం = విద్యాధ రాంగనలక్కు అన,*.యా _ 

అన్ట = మదనసంబంధమెన - లేఖ == జాబులయొక్క_ - (కియయా = వెంత చేత_ 

(వలరాచజాబులు గా చేయంబడుటవేత), ఉపయోగం (వజ న్లి = అక్కఅకు వచ్చును 
తౌ,.._పి"మాలయమందు, ఏకుంగుపొడలు ఏ రొటుపో ఆకెటు పయిన భరార్ల 

పత్తె వల్క_లములను విద్యాధ రొంగనలు తమ (పీయులకు సిందూరాదిెగై రికములతో 

వేసిన సీం+గో మరునిజాబులు (వాయుటుకు కాగితములు గా ఉపయోగింతురు, 

వ్య్యా,---న్యస్తాతు తి — యతి హిమా దౌ ధాతురనేన సన్లూ రాదిదవేణ _ 
ని, “శృణ్ణారాడొ విపే, వీర్యే గుణే "గే ద్రనే రసి ఇ త్యమర్క న్యసాకురా లిఖ 
తవగ్గా, అత ఏవ, కుష్ణోరస్య - యే బిష్టవః వయోవిెేేపు భావినః పద కాఖ్యాః - 
ని * పదకం బీక్లుళాలకమ్' ఇ త్యమరః - త ఇవ న్ా రక్తవగ్ణాః _ లిఖభితభా శే 
స్వితి కేవ, భూద్దత్వచో భూర్జపత్త్రవల్క_లాని - ని. * భూర్ణపత్తోం భుజో ACA నృదుత్వక ఇక్మికా అపీ' ఇతి యాదవః, విద్యాధరస్సురీణామ్స్ లిఖ్యే యేషు తే శే 
ఖాళి పల్లీ) కాః ఇ అనన్య లేఖా చేసాం. (కియయా కామవ్యష్షాక లేఖకర ష్ త్య 

రక, ఉపయోగ ముపకారం (వ్రజ_న్లి దివ్యాబ్బనావిహారయోగన్యోఒయం శైల ఇతి భావః 



8 కుమారసంభ వే 

యః పూరయళ౯ కీచకరన్దభాగా దరీముఖో ఫైన సమిోారరక్లోన 
nam 

ఉద్రా స్యతా మిచ్చత్ కన్న రాణాం తాన ప చాయిల్యే వ్ వ్ పగన్నుమ్ ప్ర 

టీక, _యః= ఆపొిమవంతుండు, ద,,,న - దరి=గుపూాయనెడు - మీఖ= మోటి 

నుండి - ఉఊల్లేన=లేచునట్టి, సమోరణేన= గాలితో, కీ,...౯ - కీరక్ష = బొంగువెదుళ్గ 

యొక్క - రస్థ్రి= బాకు లయొక్కు. - భాగాకొ=[పదేశములను, ప్రూరయక=ఊ(దుదు 

న్న వాడే, జోక్ గాస్య తా మ్= ఉచ్చ స్థాయిలో పౌదనున్న ట్టి కిన్న రాణా౦= బేవగాయ 

కులకు ) తొ న్నపదాయిత్వేం= తానమును ఇచ్చు వొండగుటనుు ఈ పగ న్తుమ్ = పాందుటకు, 

ఇచ్చతీవ= కోరుచు న్నా (డో యనునట్లు ఒప్పును. 

తౌ,గాంధార[గామం౦బున దేవగాయకులు పాడ నున్న సమయమందు గువా 

నుండి వెలువడుగాల్ని నిండుటచె బొంగు వెదుళ్లు శబ్దించుచుండగా ఆ హిమవంతుండు 

ఎట్టు ఒప్పారు ననగా (లోకములో పాడంబోవువారికి మటీయొక(డు తన సూటిగా 

లితో వేణు వ్రా(ది తానము నొ నంగువిధము గా) లౌనును ఆదేవగాయకులకు తాన మొసం 

గం గోర్నమున్నా (డో యనునట్లు ఒప్పారును 

వ్యా న ఆ హామా(దిః), దరీ గుహా _ ఎవ ముఖం - త్స్తా దుర్గ 

నోత్పన్నేన ఫి * ఆత కో పసోలా ఇతి క (పత్యయః, సమిారవేన వాయునా, ఈ 

-వేణువిశేసాః - ని *వేణవః కీచకా సే స్సు ర్య సన స్ట లట ఇ త్యనురః ఆ 

తేషాం - రద్ద్రభా-గా శీ ద్రప్రకేశాకా, పూరయకా ధముకొ - పౌంశికో ఒపీ్ వంశర 

ద్ధి ముఖీమారు లేన ఫూరయ తీతి (పక జరగ్దాస్య తాం దేవయానిత్యా దు 

స్థారలా మణ గానం కరిప్య తామ్ - జకం చ నారదేన - 

పడ్డ మధ్యవు నామానొ (గామౌ “గాయ ని నూనవాః, 

నతు గాన్టారనామానం స లభ్యో దేవయానిఫిః.” ఇతి, 

కన్న రాశాం దెవగాయకా నాం తాన(పగాయిత్యకు = తామో నామ సరె సగ 

(ప్రవతణకో రాగస్టీతీ పవృ త్తా కానదిహేా పాతు రంకాపరనామా వంశ వాద్య సాధ్య ః ఫాం 

భూత; న్వరవిశేనః - ఏ “తాన స్త గంశీః స్వరో మతేః' ఇ eee పః _ “గాతాొ 

యం యం నగరం గచ్చేత్ తం తం వంశేన తౌనయేత్ ?” ఇతి భరతే జ తత్స దానిల 

త్యం తాన్యప్రదాయిత్వం వాంశకత్వ, ముపగన్సు మిచ్చ తీ వే త్యు కేతా సొ చ దరీ 

ముచోశ్లే చేత్యేక దేశవిశ_్తి రియా పకోజ్జీవితా _ - ముఖసాధ్యత్వాత్ తాన్యప్రదాయిత్వ స్య, 
ట్రనభమదాపకా దవయవిరాపణం గమ్య తే త చేకబేశవివ రి $ీ రూపకమ్-గమ్య లే 
క సరాశాలిన పుంసో రూపణం యచ్చబ్దనిర్ది సే హీనూ[దా వి క్యలం' బహునా, 

ణ్ 



వధమస్ప రః ర్రి 

క పోలక్టూః కరిభి ర్వినెతుం విఘట్రతానాం సరళ దువూణాం 
యత [నుత రతయా (పనూత స్పానూని గస స్పురభీకరోతి, 9 

టీక --య్యత్ర =ఆహిమాద్రియందు, కం, .ద్టూః - కపోల= చెక్కు_లమొక్క.. _ 
క ల్ఞరా;= దురదలను, వినేతుం = వోంగొట్టుకొనుట కై, కరిఖిః = ఏనుంగులచేత, విఘట్టి 
లౌనాం = ఒరయంబడీన, సరళ దుమాణాం = దేవదారు వృతు.ములయొక్క_, (సు, 
తయా - (సుతేజకా టీన _ వీరతయా =పాలుగలవి అగుటచెతను (పాలు గాలుట చేత), (ప్రసూతీః=జనించిన దెన, గస్ట 8= నాసన్స సానూని=చటీయలన్సు సురఖీకరోతి = తావికల వానినిగా చేయును, 

తా ఆ హామా[ద్రియందు ఏనుంగులు తమ చెక్కి_ళ్ళ దురద తీయుట దేవణారో 
వృమేములకు తమ చెక్కిళ్లను తగిలించి ఈ పాడినప్పుడు ఆవృతుములనుండి పాలుగాథీ 
ఆ పాలపరిమళము నజీయలం దంతటను వ్యాపించుచుండును, 

వ్యాం--- కపో లేచి, ___ యత్ర పామా[ దౌ, క రికి గకాజే$, క వోలక లూ ర్లజ్జస్థల 
కణ్ణూతీ, ర్వినేతుమ్ అపచేతుం విఘట్టితానాం ఫఘష౯తానాం, సరలదుమాణాం సం 
బద్ధ (స్రుతౌని కరికపోలఖుప౯ాణాత్ మరితాని _ శ్నీరాణి యేషాం తేషాం ఫావస్తత్తా 
తయా హెళశునా, (పనూత ఉత్పస్స్నూ, గద 8 సానూని సురఖీకరోతి; ఏతే నాస్య 
గజాకరత్వం గమ్యలే _ తథా చ గజాయున్వేదే _ వి. “హిమవద్విస్థ న్రమలయా గజానాం 
(పథవా నగాఃి ఇతి 

న నచ రాణాం వనితానజబానాం ద రగ్భెహాూత్పబ్ల నిష కృభాసః . 
భవ_స్సి య (తొౌపుధయోా రజన్యా మృతేలపూరా న్పురతపదీపాః 10 

టీక... య రై = ఆపీమ్మాద్రియందు, రజన్యాం = రాత్రియందు దరీ 4 స. 
దగీ ఇ గొవాలనిళు . గబా అ ఇంగ్భియొక్చు.. _ డాత్సేజ = లోపలి, పదేశములయందు- 
నిన్చక్సై = తెగులుకొన్న  భొన = వెలుంగుకలవైెన్స ఓషధయః = జ్యోతిష త్యాది 
లతలు వనితొనష*నాం = వొాతెనాం జ అనుర కకామినులకో _ సఖానామ్ = వెలి 
కాండొయిన (ఈం గా (కు టగా స్తో డీడీంచుదున్న), వనిచరాణాక్షా == కీరాతు 
లకు, ఆతేలపగాం"' జ నీమేకి, గెంఛు అక) రల) లెనట్రి (నూనె యిడని్శి సురత 
(ప్రదీపొః - సుతే = మ కీల ర0ం%లి _ “దీపా. = దీవియలు భవ ని = అగును, 

శె. వ జ యులు అమిపో/ులనో సటూలబోపల రాశుల మదన 
FM os tn ఈ WE, (sy “GS తీము"జెలుంగాలఖో నింతశంచున వైన యం 

క్లో తప త్యాడిలట'కి వొణిక్ గ న ల కస్టాలు లి సెవతిదీపయిలు"గా. నుపయో గ పడును. 

2 
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వ్యా--- వనేవరాణా మితి,--- యత్ర పీమా(ద్రా, రజన్య్యాం దర్యః కన్షరా 

షా గ్భహోః _ లేహ్ - ఉత్స జే ష్యభ్య_న్దరెషు - నిషకాః సంకాన్తా - భానో 

యాసాం తా ఓపధయ _స్హృణద్యోతీంషి - వి *అగ్నా వేపధివు చ తేజో నిధాయ 

రవి ర స్తం యాలీ' ఇ త్య్యాగమ3, వనితొానాం సఖాయో వనితాసఖా:ః 4 ర 

సఖిభ్య ప్రచ్” - తేసామ్ రమమాణానా మి త్యథకా;, వచే చర వన్తీతి వనేచరాః కిం? 
తాః * “చరే ఫలి ఇతి ట పఠత్వయః ౫ “తత్పురుష. కృతి బహులమ్ి ఇ త్వలుక్ యు 

లేపాం వనేచరాణామ్ అ-కెలపూరాః అన పేక్షీతలెలసేకా ఇ త్యథ౭ాః, నురతే సురత 

కర్మణి - (ప్రదీప్కా భవ ని 

ఆ (తౌషధీ స్వారోహ్యమాణస్య (పద్పత్వస్య (పకృతసురతోపయోగి త్వాత్ పరి 

ణామాలంకారః - త దృుక్తమ్ _ * ఆరోప్యనూణస్య [పకృతోపయోగిల్వే పరిణామః” 
ఇచి, తధా (పదీపకారణ కోలవూరణ నిషేభా దకారణకార(ో్టత్స చ్రీలకు, ణా ఫిభావనా 

రాజాయ 

వే త్యుభయోః సంస్ఫష్టిః 

ఉద్వెజయ త్యబ్దుళీ పాస్ట్రై౯ భాగా౯ మా సై నిలిభూతహిమే ఇవ్ య్యే 

అధ్య అచు ఖే క్ క న దుర్యవా శోశిపయోధ'రార్తా భన్ల న్లి మన్హాం గతి మశ ముఖ్యః l 

టీక, -య(త్ర= ఆహీమాద్రియం ను మార్చే = దారి శలీ , హీ మే-శిలీభూత= గడ్డ 
కట్టన - హీ మే=మంచుగల డై) (అందుచేత నే), అలు, .. గక - అ్జాళి= వేళ్ళయొక్క_యు.. 
పాస్ట్రి౯=నుడమలయొక్కయు _ భాగాకా = (పదేశయులనుు ఉఊద్వేజయ త్యపి = చేశ 

చెట్టునదైనను, దుర్భ, . , నాః = దుర్భనా= మోయుటకు కస్త మైన అ (శోణి==వీటుందుల 

చెతను - పయోధర = పౌలిండ్లచేతను _ ఆర్హాః = పీడితలయిన్స అశ్వముఖ్యః = కిన్న 
రాంగనల్కు మచ్జాం = మెల్లనయిన గతిమ్ = నడకను, న ఖిస్ట్ష న్ని = మార్చరు. 

లొ, ఆహిమాద్రియందు. దారిలో “పేరుకొన్న మంచుగడ్డచేత కాళ్ల (నేళ్లకును 
మడమలకును స్తే మగుచున్న ను కొన్న రాంగనలు పీటుందులయొక యు కు భములయొక్క 
యు బరువుమూలమున తమ మెల్లని నడకను మార్చ లేకుందురు. 

అట వ్యా —ఉద్వేజయ తీతి,.._.యథత్ర హిమా( దా శిలీభూతం భునీభూతం - హీమం 
Ya శ తస్కికా అక ఏవ, అజ్జులినాం పాస్ట్రక నాం ష్ ధభాగాక (పజేశా, ను ద్వేజయ 

క్యచిశ త్యాత్ కేకయ తసి, మార్ల, ui ణయ ళ్ళ పయోధరా ళ్ళ (శో ణీపయోధరమ్ * 
| (పాణ్యజ్ఞత్వా 'దేకవ ద్భావః ము దుర్భహాణ దుధ౯నేణ _ కోణీిపయోభ కేణ - అరా; 

పీడోతాణ* అజ్ పూర్వా దృచ్చ లేః కః ఫి “ఉపసన్షా దృతి ధాత ఇతి వృద్ధిః, ఆళ్యా 
iis ననా లజ ముఖాని యాసాం తా అశ్వముఖ్యః కిన్నర క్ర్రీయః ఉస్ట్ర్రముఖనత్ 
పమాసః- గొ "స్యాత్ కి నరః కింపురుష స్తురబ్దవద యూ మయుఖ ఇ త్యమరక్క నున్జాం 

వ్యా wo 
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మున రి గతిం న భన ని న త్యజ న్తీ త్య థ౯$, పాదపీడాక రేఒప్యతిభారభన్దుర శర్రీర 
తయా న శీఘ్రం గన్ఫుం శక్యత ఇతి భావః, 

జ. 

err క 

దివాక రా, దతృతి యో గుహాను లీనం దివా భీత మి వాస్థ కారమ్, 

మ్య దేఒవీ నూనం శరణం |పపన్న మమత మునే ్పశ్ళిర నాం స తీవ, 
టీక, యః = ఆహీమవంతు(డు, దివా = పగలు, ీతమివ = ఛభయపడినదో 

యనునట్లు (దివాఫీత మివ = గొడ్లగూబనుంబోలె అనియు ధ్వని గుహాసు = గుహల 
యందు లీనక్ = దాగిన, అన్లకారం = చీకటిని, దివాక రాత్ = సూర్యునివలన 
నుండి రతుతి = కౌపాడుచున్నా (డు (ముద్రసంరత.ణము అనుచితమను 'నాశంకకో 
'సమాధా నము౦ జెప్పుచున్నా డు) డాదెః శిరసామ్ = కన్న తులయినవారికి, శరణం 

(పపస్చే = శరణు చచ్చి నట్టి త్యదే అపి=నీచునియం దయినను, సతి ఇవ = సజ్జనుని 
యందుంబో లె, మమత్వమ్ = తనవాండను నఖిమానము, (అస్తి = ఉండును) 

తౌ __ఆ హిమవంతుడు పగటిని చేయువాం డగు సూర్యునివలననుండి-పగలు భ 

యముచెత మో యన తనగుహలయందు డాణగినసీశటిని (గుడ్డగూబనుంబోశె) రక్షీంచుచు 

న్నాడు కు ద్రర కణము మంచిపనియా యనిన, ఊన్న తులకు కర కాగతునియందు వా. 

డు తుదుడయినను నిశ్చయముగా 'సజ్జ్ఞనునియం దెట్లో అక్షే తమవాం డను నభిమానము 
ఉండును, 

వ్యా.---దివాకరా దితీ, యో హీమాది్సిర్లి వా దివసే ఫీతం భయావిస్థ మివ- 

ఉలూకమి వేచి చ ధ్వనికి గుహాసు లీన్క ముస కారం భా_న్లమ్ దివా దినం కరోతీతి 

దివాకర స్తసా ద్దివాక రాత్ * “దివా విభా నిశా (ప్రభా భాస్క_రాన్చాి ఇ త్యాదినా 

ట(ప్రత్యయః 4 “ఫ్రీ త్రార్థానాం భయౌహాతుక ఇ త్యపాదానత్వాత్ పజ్బమ, రకుతి 

(తాయతే; నను మృద్రసంరకుణ మనర్హ మి త్యాళ బావా కుద ఇతి? 

ఉఆచ్చెఃశరసా మున్న తాగాం, శరణం (ప్రపశ్నే శరణాగల్సే తుడ్రే నీచేఒపి సతి 
సజ్జన, షీ నూనం మమతే (౦ వము మాయ మిత్యాఫిమానః, = స్తీతీ శప ౫ మముశ బై 

క్త పత్టయః. . అర్టై నరన్యాసో ఒలంకారః, 

లాజ్టూలవి వే పపోసవిణశో డత స్తత శ్చన్తమరీచిగ రై! 

య స్యాథ౯ యు క్షం గిరిరాజశ బం కుర్వ న్ని నాలవ్వజ్ననై శృమర్వః, 18 

టీక, నమర్య; = సవరపు మృగములు, ఇత స్తతః = ఇటునటు, లాం +4 భై - 

లాస్టూల = తోశలయొక్క - విశ్నేప = వీచుటచేత _ విసర్సి = వ్యాపించుచున్న - 

Hs 
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న్ోభె; = (పకాశముగలవియు, చ, ర8 - చన్ద్ర = చందుని _ మరీచి = కిరణముల 

వలె గారైః = లెల్లనివియ్యు (ఆగు వాలవ్యబ్ననెః = వెండ్రుకలనీచోఫులచేత్స యస్య= 
ఆ పీమవంతు నిరాక్టోక్కు_, గిరి రాజళబ్దం= కొండల ఉండు అను పేరిని, అర్థ లా అద్ధముతోో స 

యు కం = కూడుకొ న్న దానినిగా, కుర్వ న్ని ని = చేయుచున్నవి, 

తె". చమరీమృ౫ ములు తమతోంకలకోభ ఇటునటు నాడీంచుటచే వ్యాపీం 

చుచుండంలగా, చర్మద్ర కిరణములవ లె తేల్లనివెన తమ వెండ్రుకల వీనోపులచెత ఆ హీమవం 

తునికిం గల కొండలెటం డను సంజ్ఞను అన్వర్థమగా చెయుచున్న వి. రాజు గావున 

నిరంతరము వింజామరలతో వీవంబడుచున్నా 6 డని భవము, 

వ్యా. లాజూా లేత _ చమర్యో మృగవిశేస్తా, ఇతే సతో, లాషూూలాని వాల 

ధయః - ని, పుచ్చో౭ స్రీ లోమలాబ్దూాలే వాలహా స EN వాలగిక' ఇ త్యమరః లా 

తేపాం - విత్నేవె ర్విధూన్ననె - ర్విసర్పిణ్యో విస్నమరాః - శోభాః కా న్షయో _ 
యేహెం తె శ్నన్షమరీచిఫిరివ - గానైః శుభ, - ని “గారః కరీ నిగ్ధా ల్లీ శు వీ శ్రే 
రుణోెపీ చీ ఇతి యాదవః * * ఉపమానాని సామాన్యవ దనైఃి అ సమాస, వాల 

వస్టిజనె శ్వామరై ర్యస్య పీమ్మాచే, ర్లి ర్సిరి రాజశోబ్దం గిరిరాజ ఇతి సంజ్ఞామ్, అగ్గయయు క్ల మధి 
'భేయేవ న నం, కుర్వ న్ని ని రాజామోహ్ా ఛీ త్త్రచామ రాదిచిహ్న తా ఇతి భావః. 

య తాంశు కా శ్నేపవిలజ్జ్ఞతా నాం యదృచ్న on కింవురుపూజ్జ్దనానామ్ 

దరగ్భహ ద్యారవిలమ్బి బిమ్నా స్తీరస్క-రిణ్యూ జలదా భవ_న్తి. 14 

టీక.__య।త్ర=ఆ పహీమాదియంద్యు అం, ..నామ్ - అంశుక =వ స్త్ర మును.ఆ కే ప 
లాంగివైచుటచెత _ విలబితౌనాం = మిక్కి_ లి లజవొందిన, ర రా గాంగ 
సుందరులకు, యద్భచ్చ్భయా=దైవవశమున, రీ, .. మ్బాః - దరీ=గుహూలనెడు- గృహ 

 ఇండ్లయొక్కం - ద్యారేషు=ావాకిండ్డయందు _ - విలమ్బి=(వేలుచున్న . సనా ఆ 
"ములు గల్లవెన, జలదాః= మేఘములు తిరస్క_ రిణ్య $= తెరలు, భవ న్లి= అగును, 

అ లౌ,._ఆ హామవత్పర్వతమందు, గుపహూలలాో కిన్న రాంగనలు తమ నలువలను ఫురు 
షమీ Hers లాగి వెవంగా లజ్జత్నలె ల యున్న సమయమందు, ఆకస్నీ కను గా గుహాద్వార 
మునకు ళా (వేలుచుండు sos తెరలుంబోతె వారి సిగ్గును ha TP 

వ్యాాాయ (లేతి య శ్ర సే అంకుకా"కే "ఫేణ వస్తాాపవోర కేన _ 
పలక ౦) కిం ప్రరుషాజ్డనానాం కీన్న ర స్రీ ద్రుణాం, యద్భచ్భయా దై వగత్యా, దరీ 
సృకష్యోశేభ _ పిల్చి బిమ్మా లమనమ్ముమాన మణ్ణలాా జలడా;, తిరస్మరిణ్య్యో జన 
నిక్వా భవే... నో నగగా జవనికా స్యాళ్ తిరస్కరిణీ ద ఫా” ఇ త్యనురః 
హు 6, = 6 తిరసాగస్మ్యత్రరహ్యనో ? ఇతి ’ సత్యమ్, 

ip 
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అత్ర జలే స్వారో ప్యమాణన్య తిరస్క రిణిత్వస్య హాకృతోపయాగి త్వాత్ 

పరిళామూలంకార$, 

es సీరు౯ర నీకరణాం వ్రూఢణా ముహు; న [15 

య చ్యాయు రన్నిష్టమృై ః కిరాతై రా సేవ్య తే భిన్న శిఖణ్ణిబహా౯ః, 
టీక, భాగీ. రాణాం - భాగీగధీ = గంగయొక్క.. - నిర్భర = (ప్రవాహము 

యొక్క - శీక ర*కాం=తుం పరులను వోఇాా =మాచితెచ్చు సదియు, ముహు, = మాటి 

మాటికి కమ్బిత=కదల్పంబడిను చేవ దారుః= సరళ | ద్రుమములుకలదియు, భిన్న * **ర్హ్హః - 

కన్న =విస్పంబడ్న -. శిఖణ్ణ = నెమళ్ల యొక్క - బర్హ్హః = కుంచెకలదియు, (ఆగునట్ట, 

యద్య్యాయుః=ఈహీినువత్సర (తేపుగాలి, అ. *.గ్లై$ - అన్విస్ట్ర= వెదక (బడన - మృ_గెః= 

జంతువులుగలవారై న కి ర్నాతెః=బోయలచేత్స ఆసేవ్య లే= అనుభ వింప(బడును 

నై హిమ్మాద్రియందు వేంటకై జంతువులను వెదకి అలసియున్న కిరాతులు, 

గంగా(పవావాంపు దుంప్రురులచే చల్లనై మెల్లనై దారిలో దెవదార్ము దుముముల చిగు 

భను పగిల్బి వానిపాలచే పరిమళవంతమె, తాము నడక వడినై నడుమునకు కట్టుకొన్న 
నెములికుంచెలను విప్పుచు వీచెడు తెమిరచేత, నేదబేరుదురు 

వ్యా —_భాగీర. ధథితి. భాగీరథీ నిర్భర శీకరాణాం ౧జబ్రా (ప్రవావా పాథః 

క జ్రానామ్ * కరణి పస, వోఇా (మాపక? ఫా వ సా స్తృృచ్, యుహు్క, ఫునః పున; 

సద్యో వా - ని. “పౌనఃపుస్యే భృశారే ద సద్యో వా స్యా నుహుపదమ్' ఇతి వైజ 

య న్లీ - కమ్సితా బేవదారవో యేన స తధోకృః, భిన్నాని వి శ్తేషి, తాని _ శిఖణ్ణినాం 

బక్టాణీ గతిలాఘవార్థం కర "తకటిబర్ధాని - యేన స తధో క్షణ (కమా ద్విేపణత 

యణ శైక్య సౌరభ్య మాక్ల్యా న్యుక్తాన్సి యస్య హీమా(్రో ర్వాయుఖ అన్విష్టమృవై 
రార్షితమ్భు గః స్ సరిచి భావః -ని “అన్విష్టం మౌగ్షితం మృగితమ్? ఇ త్యమరః' 

కిరాతే రా సేవ్య తే. 

స పకి౯వహాస్తావచితావశేపా ణ్యథో విన స్వా౯ పరివ రమానః [13 

పద్ధాని య స్యా గసరోరుహాణి _పబోధయ త్య్యూధ్వ౯ముఖై ర్యయూఖైః. 

టీక. య స్య ఆ హిమవంతునియొక ,_, అ, ఎ వోలు. అగజ పి = సధక=ా 

క్రాలంకులయందు  రుహాణి జమొలచిన'వెన, పద్దాని==తౌమరలను, AE Tm స్పప్తర్దిఆ 

స్పస్తర్థులయయొక ్క.. - సా స్త= చేతులతో = అవచిత = త్రుంపంబడినవి గాక _ అవ ేపాణి== 

మిగలనవానిని; అధః =దిగువను; పరివ _ర్తృమాన; ఇ భ9మించు చుండు వివస్వాక = నూర్యు. 
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డు, ఊర్ల ( కు సట స్ట మలో వ్యాపం చెడు, మయూ ఖై; =కిరణములచెత, (ప్రబోధ 
యతి=జవిక నిల్ల చేయును, 

తౌ,___హీమవంతుండు నూర్యమార్షముకం కొను ఉన్న తుడు స _ప్పర్ల్ మండలము 
సూర్య మండలముకం కొను పయిడ్కి కావున, వారు హీమవంతుని ఎవఖగములందున్న తమ 
చేరువసరస్సులలోని పద్మములను కొన్నింటిని మొగ్గలుగా నున్న'ప్పుడే పూ జాద్ధము 
కోసీకొనలాా శేషించిన తామరలను ఆ సరస్ఫులక న్న అధఃపబేశములలో భ9మించు 
చు9డునూర్యుండు తనకి రణములలో ఊోర్ధ మగా ప9సరించువాని చేత వికసీల్లం చేయును, 

వ్యాస _ష్ట ర్ల తీస ప చ తే బుషయ శ స_్ట్రయ। ¥ “దిక్సం ఖ్యే సం 

కాయాక్? ఇత్తి సమాసః _ తేపాం _ వాసా _ రవచి తేభ్యో లూనేభ్యః _ అవశేసా 
ణ్యవళిష్టాని - ని * శేపోలప్రధానే సంతాపే (త్రి వ్యన్య గ్రోపయుజ్య తే” ఇతి కేశవః 
* కర్మ ణ్యణ్బత్యయః అనేన పద్దానాం సాఫల్యం సూచితమ్, యస్య పామా(బేః; 
రోవా నీతి రుహాణి * “ఇగుపధజ్ఞా పీకిరః కః' ఇలి క్యప్రత్యయః - అగ ఉపరి _ యాని 
సరాంసీ తేషు రువోజ్చి పడ్డా న్యధః, పరివ రృవమానో (భ్రమకా, వివస్వాకా సూర్య త § 
ముఖై ర్యయూఖెః, (ప్రబోధయతి వికాసయతి - న కడాచి దధోముఖెః - అతిమార్తాణ్డ 
మజ్ఞల త్వా ద్యగభూ మె రితి భావః, స ప్రర్షి మజ్జలం (భువా ద పూ్యూద్ధ్వ మితి బ్యోతిసి. 
కాజ అత సేసా మగసరోరునాభాగిత్యం యు కమ్, 

యజ్ఞాజ్ఞయోనిత్య మవేక్ష్యు యస్య సారం ధరకి తీధరణతుమం చ 
(ప్రజాపతి కల్పితయజ్ఞ భాగం ఎ.లాధిపత్యం స్వయ మన్వతిష్టత్ . 17 

బో మ కో టీక,._యస్య = పీమవంతునియొక్క, యిజ్ఞా. . .త్వమ్ - యజ్ఞ = జనముల 
యొక్క - అజ్ఞ=సాధనయులకో - యోనిత్వమ్ == పభవనమెయుండుటను ధరి,..మం _ 
ధర్మితీ = భూమిని - ధరణ=ధరించుటకు _ మీమం=సమర్గమయిన, సారం నజబలమును, 
అవేక్యు = తెలిసీకొన్సి ప్ప్కజాపలిః=బహ్హ, స్వయమ్ = తీనసంతటతాన్తే కల్పి,.,౫౦ _ 
క ల్నీత=నియమింపంుడిన - యజ ఫాగం= జన్నంపుం బాలుగలయట్టి, అల ఆధిపత్య సొ= 
కొంకలె వొరతశమును, అన్వలతిస్థ త్ = చేసెను. ల 
“జ. లౌ,..ఆ హీమవంతుండు సోమల తౌదియజ్ఞు సాధనములకు ఫుట్టుచో టగుటయు, 
hits Spe he | '్లామిన్మాజ్టుంచుటకు వలసీన బలము గలిగి (యుండుటయున్సు పరికించి, బఫవ్యాటేవుండు 
కీ గ సన a 

సా గ టే శి se 

తకవీక కహా మును కొండోలవె దొరతనము లాం, gg న రో ను తనంతట తానే అనుగ హిం వెను. లే. 
oT "i జ. మ మ క్ ద్రేతి--యస్య హిమాద్వ ర్యజ్ఞాజా" నాం యజ్ఞ సాధనా నాం 
లతాదానార౮ - యోనిక పిభవ _ నస వ సత(మ్ _వి* ఖ్ లబ్ధ సస్య భావ స్తత్వ్వమ్ - వి యజ్ఞాజ్లార్థం: 
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సృథమస్ప గ్షఃః 15 
మయా సృష్టో హీమవా నదలేశ్వరణి ఇతి విష్ణుపురాణాత్, ధరిత్రీధరణతుమం 

భూ భారధరణయోగ్యం, సారం బలం చ - ని, “సారో బతే సిరాంంచే చి ఇ త్యమరః జ్ 

అ వేమ్యు కతా; ప9 జాపతి; బరహి; సయ మేవ, కల్సితో వ్యవస్టాపితో యజ జ్ఞభాగో 

యని 0 స్ప “క్రధ్ధో కృమ్ - వి, “సోమస్య " § కరజ్జ, ఇన్గోః కృజ్లీ, "స్ట; విశుమూరో, 

పామదతో వా స్టీ ఇతి కుతే రతి భావః, Sea బ్త మూధిపత్య మధేపతిత్వవ్ య కస్ట 
త్య పురోహీ పాతాదిబ్యో యక్” ఇతి యక్స్రఎత్యయః, అన్వతిస్టత్ దదాతి స్తే త్యర్ణః, 
ఊ కం చ బహాణ్ణావురాకే ల్లా 

క 

6 శెలా నాం హీవమున నం చు నద్నాం -చెవ సాగరమ్ 

గా మధిపతిం చే చిత్సరథం విధిః.” ఇతి, 

స మాననిం మేరుసఖః విత్యూణాం కన్యాం కులస్య స్థ నిత యే స్థితిజ్ఞః [18 

మేనాం ముసీనా ముకి మూననీయా నూ త్థానురూపాం విధి peu యము 

టీక, _మేరుసఖః= మేరువుయొక్క_ అ, స్థీతీజ్ఞ జ్ఞః=మర్యాద యొటింగిన 

వాడును (అగ), సః=ఆ పీమవంతుయడు, వీత్యణాం= పిళ్ళ చేవతలయొక్క.. క 

మనస్స ౦కల్పమువలన బుట్టినదానిని, మునీ నామ్ అపి=యోగి[బన్హావాదులకు సయితము, 

నూననీయాము = పూజ్యురాలును), ఆ...పామ్ - ఆత్మ=తనకు (హిమవంతునికి) - అను 
రూపాం=(కులశీ లసౌంద ౭ శదలచెత) సమాను రాలును (అగు) మేనాం క an 

కాదేది యచెడు కచ్నెను, విధినా=కా(స్ర్రము ప్రకారము, ఉపయేమే= పెండి యాయెను 

తా మేరుపర్వత మనెడు గొప్పబంధువు గలవాండును, (శుతిస్టృతి సంపన్ను6 

డగుటచేత మర్యాద యెజణింగినవా(డున్కు అయిన యా హిమవంతుడు, పితృ దేవతలమాన 

స్ పు త్తని మునీశ్వరులకు సయితము స్రూజ్యు రాలయిన దానిని మేనక యను కన్యను 

యథాకాశ్ర్రము వివానా మాయెను 

వ్యా, “సంప్రతి క ధాం, పం సాతి - స ఇతి --మేరోః సఖా మేరుసఖః - 

బంధుసంపన్న ఇతి భావః, స్టితిజ్లై మ ర్యా దాభిజ్ఞ 8 - 

ని, “ ట్రేవస్థితి స్థితి జ్ఞేాయా, స్థితిః క _ర్హవ్యపద్ధతిః, ధ్ 

తిః స్థాన మసి పోరి క్త ల, వ్యవస్థా౬ని స్థితి ర్మతా 
య 4 

“హా సీచతొా ఇాప్ీ ముర్య్యాదాటపి స్ధితి ర్యా 3 

ఆనేన (శుతిస్మ తొసంప ల త్త నూశ్య తే, స హీిమవాక్కా పిత్యూణాం, మానసీ మనఃసం 

క ల్చజ'న్య్యాం, మునీనా వుసప్ మాననీయాూామ్ ప్ 
పూజ్యా ని త్యర్ణ ష్ ప్ర 

ఉ క్షం చ విమ్ణుప్రురాకో ణ్ 
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శ తేభ్యః శుభెస్సదం జై మేనకా పారిణీ తథా 

తే ఉఫో బివావాదిన్యా యోగిన్యా ణా స్యుళ ద్విజ” ఇతి, 

ఆత్తానురూపాం కులకీలసౌన్ష ర్యాదిఖిః 'సదృశీం మేనాం మేనకాదే నీతి నామవతీం, 
కన్యాం, కులస్య స్థీకయే | ప్రతిస్టాయె, విధినా యధాశా స్ట్రేణ ఊపయే-మే పరిణీతవాక * 
శ “ఉపా ద్యమః స్వకరణేి ఇ త్యాత నేపదమ్ అ | 

6 లేపూం తు మావపీ కన్యా మునా నావు మహోగి రే 

పత్నీ వీమవతో, యస్యా; ఫుతోం మైనాక ఉచ్యతే శ 

ఇతి బృహాణ్ణప్ర రాణాత్ , 

_కాల్మకమే ణాధ తయోఃపవృ శే స్వరాపయోగ్యే సురత ప్రసజ్లే [19 
మనోరమం యావన ముద్వహన్వ్యా గర్భొ౭.భవద్భూధర రాజపత్నా్యః 

టీక. అథ = అనంతరము, కాలకమేణ= కాలము గడచుచుండంగాా తయో;= 
అ మేనకా హూమవంతులకు, స్వ “+ గ్య - స్వరూప= సౌందర్యము నకు - యో గ్వ్యో=అను 

గుణ-మెన, సురత ప్రస జై = సురతవ్యాపారము, (ప్రవృత్తే సతి = జరిగినది కాంగా, 

వముఘోారమం = రమణియ-మెన, యకావనమ్ =ాజవ(నమునుు డద్యసాన్హా గః = తాల్చీ 

యున్న) భూధర గాజ పత్నా్యాః=కొండల దొర వెంర్రామునళు, గర్భః = కడుపు, 

అభవత్ = ఆమొను, 

తా, __అనంథరము ఆ దంపతులకు కాల్మక మమున సౌందర్య యోగ్యమయిన 

సురతము జరుగగా మసూహారమయిన యొవనమందున్న యా పర్వత రాజుఫార్యకు 

గ ర్భమాయెను. 

వ్యా. కాల్మకమే కోతీ _. అథ, కాల కమేణ గచ్చ తా కాలే "స త్యర్గః, 
తయో ేనకాహిమవతో ;, స్వరాపయో గ్య సాన్ష ర్యానుగు శే - యద్వా - రూప్య తే 
నికీ య లేఒ నే "నేతి రూపం జ్ఞానం-త ద్యోణ్యే శాస్తానుసౌరి ణీ త్యర్థక సురత ప్రసళ్లే 

అ సురళేకర ణి, (పవృ లే సతి మనూరమం యావన ముద్వహ'నా థి భూధర౭జపత్నా 

“మేనకాయా, గర్భ్బో౬ భవత్, 7 

bss 
ఫ్ర ॥ “ల్లసూత సా నాగ నభూపభోగ్యం మైనాక మమ్మోనిధిబద్గసఖ్యమ్ 

FE: | 

జి పతుచ్చిది వృ్యతశ తా వ వెద నాజ్జం కులిశ కుకా నామ్. 20 
సాటర్ మేనకారద్దేవి నా. +. గ్యకో - నాగవభూ.=నాగాంగనలకు_.ఉప PF 

క 

= అన్లశ్లవ యోగ్యూడునుు babs కున్ అ అమ్మో నిధి డూ సముడు 
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మ ఇ 
వస బద్ద = కట్టంబడ్న (దృశము-గా చైనీ సకొనంబడి) ల సఖ్యమ్ = చెలీమిగలవా. 

డును, పకుచ్చిది = పక్ష = “అక్కలను - ఇది = కోయువాండగు, వృత)ళత9 జ 
ఇందు9ండు, క్కుద్దే అపి = కోపగించినను కులి*. నావ్ _- కోలిశ = వజా్యాయుధము 
యొకు. _ క్షతానామ్ = గా యములయొక్కు., అ వెద నాజ్ఞం = "నెప్పిని ఎటు.0గనివా( 

డును (అగు) మోనాకమ్ = మెనాకున్సి అసూత = కనియెను, 
తా ___ఆమేునకాచేవికి "మైనాకు6 డను సుతుడు జనించెను, పర్వతముల క్క 

లను వృక్క_లించువా( డిందు96డు కోపగించి వజా9యుధముం బమోగించినను దాని 

దెబ్బను ఆఅ మైనాకుడు సముద్భోమునం జొచ్చి తప్పించుకొని సముదురినికి నెచ్చెలియై, 
చీలువజవ రాండ్భకు నాయకుండ్క చెలువారు దున్నా (డు, 

వ్యా. ._ అనూ తేరి సా మేచా, 'నాగవధూపభోగ్యమ్ 'నాగకచ్యాపరికో 
తౌరమి త్యర్గః, అమ్మో నిధినా బద్దసఖ్యం సము ద్రకృత్మమె తీ9కక్, సఖ్యమూలం సూప 

యతి _ పకుచ్చిది పక్నచ్చే త్తే తేరి 3౬ “ సత్వ్సూగ్యిప -* ఇత్యాదినా క్విప్ప్రత్యయః, వృత 
శతా, కుట్టే కుపితే 'న కప్ కులిళక్షు తానాం వ(జ[ పహారాణామ్ * సంబన్ధ సామా న్యే 
పష, జానా తీతి జః ఖని “ ఇగుపధజ్ఞా - " ఇతి క(పత్యేయః, RT TR జై 9. అథ 

వా - వేదనాం జానా తీతి చేద గాజు) X ఆత్ర ఒనుపసగ్తే కః) ఇతి క(పత్యయః క 

“ ఉపపద మలిజ్ ' ఇతి సమాస - సన భవతీ త్య వేద'నాజ్ఞ - సమ్ కులిశకుతవేద 
వా! శ Cg జ ఇగో జో చ నాన మిత్యర్థః షా సా పేతు. తప గమకతా(త్ సమాస, పతు. చృెదోద్య తశ (క్రాత్ 

తాణాయ శరణాగమన మనయో:ః సఖ్యమూల మితి భావ మైనాకం పు త్త) మనూత్న, న్ మాల మితి భా 
సర్వపర్వతపక్షుచ్చె దేఒ ప్యయ మచ్చిన్న పతీ. _ ఏ వేతి మైనాక స్యోత్కంర్ష డి = కౌ 

క్ర త్రృవతం రితి సార్థకం "మైనాక న్య వర్ణ నమ్ - 

పీతా న కాయలే యస్యా (ఖాతా యది న విద్యతే, 

సోపయచ్చె త్తు తు తాం క న్యాం ధగ లోపభయాత్ సుధీః ” 

ఇ త్య భాత్సక క న్యా పరిణయని షే, పేథారత్ - (పకృ పార్వతీ భాత్సము తే వేతి నూ-చ 

నార్థం నై నాకవగ్గన మితి తాత్స ర్యార్థః, 

అ ఛావవహానన వితుః [పయుక్తా ను. కన్యా భవ ల 

సతీ సతి ఈూూాగ విసృష్ట దెహో తాం జన న శె ఎ₹.లవభూం 1 పేజి. 21 

టీక..__అథ = అనంతేరము దతున్య = న. కన్యా = 
కూంతురు, న్స - భవ = శివునియొక్కు_ - పూర్వ = తొంటి _ పత్నీ = భార్య, 

సతీ. పలి వ్రత (అగు), సతీ = సతీదేవి పితుః = తండ్రియొక్క (తం డిచేసీన), 
స్రివమాాన్నేన = (స్వభర్తృ్ర) తిరస్కారముచెత్క (ప్రయుక్తా = (పేరింపంబడినడ్రై యో 
జ స్ట ఇ me. i ర 

Cy 
| o 

| శ 
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శేన = యోగమాగ్రమున వి ..హో _ విస్నష్ట = ఏడువంబడిన - దేవా = ఒడలుకల దై, 

జన నే = (వెండియు) పుట్టువుతైై తాం = ఈ, శెలవధూం = కొండభార్యను (మేన 

కాదేవిని, (పపేదే = పొందెను 

తొ,.__అనంతరను శివుని తొంటి భార్య యయిన పతివత దమవు త్రి నతీ బేవి, 

తనతం।డీ (దమయుండు తన భర్తకు చేనీన తిరస్కారము చేత (ేరితు రాలయి మయోగమాగ్ద 

మున ఆదేనామును త్యజించి మరల జనించుటశై ఆ మేనకా దేవినీ చెలెను, 

వ్యా ---అ శేతి _అథ మైనాకజననానన్దరం దతస్య (ప్రజాపలే; కన్యా, 
భవస్య వారస్య, పూర్యపత్నీ పూగ్వభార్యా, సతీ పతివ్రతా - ని. “సతీ సాధ్వీ పతి 

(వతా' ఇ త్యమరః, సతీ నాను బేవీ, పీతు ర్లకుస్య ౫* కత౭ారి పీ, అవమా నేన స్వభ 

_ర్హ్రవజ్ఞయా, (పయుక్తా (పేరిత్సా యోగేన యోగమాన్తేణ, విసృష్ట దేహా త్యక్త దెహా 

సతీ, జన్మ న్స పునరుద్భవాయ, తాం _కెలవధూం మేనకాం, (పపేబే అత్ర పురా కిల 

సతీ వేవీ దవాధ్వ 5 తక్కు తాం స్వభ ర్హ్రవజ్ఞా మసవామానా పితీరం (ప్రసూం చోపేమ్య 

మత్క_త౯వ్య కార్యం త్వజ్ఞామా _తెవ కరిస్య తితి నిధా౯ర్య దేవకార్యాణీ సాధయితుం 

చ యోగాస్టినా స్వశరరం దదా హేతి ఫవురావృ త్రకధా ఒనుసంభేయా. 

సా భూధరాణా వుధిపేన తస్యాం సమాధిమత్యా ముద పాడి భవ్యా 

సమ్యా కృ యోగా దపరికుతాయాం వీతావి వోత్పాహగుకేన సంపత్. 

_. టీక_భవ్యా = కల్యాణియయిన, సౌ = ఆ సతీదేవి, భూభరాణాం = 
పర్వతములయొక్క_ - అధిపేన = దొరయయిన హీమవంతునిచేత్స సమాధిమత్యాం = 
(సంతలికొజుకై న) నియమమగలదైన, తస్యాం=ఆమేనకాదేవియందు, సమ్యక్ (పయో 
గాత్ = చక్కంగా నడివించుటచేతు అపరిక్ష.తాయాం == వెడిపోని, నీతొ = నయ 
మునందు ఉత్సావాగకోన = ఉత్సావాశ క్తిచేతు సంపత్ ఇవ = జయ।శీయుం బోలె 
ఉదసొది = జననమెందింపంబడేను, 

తౌ. -- కొండల రాయనివలన మంచిసంతాసముకై (వతములు సేయుచున్న యా 
మేనకా దేనియందు - ఈ త్చాహళశ క్రివలన చక్క లగా (పయోగింపంబెడేనదగుట చేత చెడ్య 
జీప్, సీతియందు సంపదయుంబో లె _ ఆసతీబేని జనన ఘుంచడెను, 
సశ “షక, | 

. | wn an చేరి, భ వ్యా కల్యాణి, సొ సతీ, భూధ రాణా మధి*పేన షాను 

- వళ్ళ బ్లేమాధమత్యాం నియమవత్య్యాం - సమాధ్ధిః సంతత్యథకొం నీయమవిశేస॥ - త 
ay యాలు తస్యాం మేనకాయాం, సమ్మక్స les గార్ సాధ్యా నధ జీవో “ర న 

స్టీతూం నీతా వుత్సావాగుణే సూశ్సావాళక్వ్యా * కర్తా, ౪ 
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ఉదపా ద్యుత్నాదితా * ఉత్పద్యలే ణక్యాన్తాత్ కర్మణి లుజ్ * “చిణ్ భావకరణోఃి 
ఇతి చి ఇతయ; * “చిణో లుక్ ? ఇతి తస్య లుక్, 

(పసన్నదిక్ పాంనువివి కవాతం శజ్ఞ స్వనాన_న్త్వరవుష్పవృష్టి 
నరిరిణాం న వరజజ్ఞమానాం సుఖాయ తజ్జన దినం బభూవ. లిన్రి 

టీక. (ప. దిక్ - (ప్రసన్న = నిరలమయిన-_ దిక్ = దెసలుగలదియు పాం. ., 
తమ్ - పొంసు = ధూళిచేత _ వివిక్త = రి కమయిన _ వాతం = గాలిగలదియు, శ... 
పే - శజ్ధ చిందములయొక్క_ - స్వన=ధ్వనిక్ _ అన_న్తర=త ర్వాతిదైన - ఫవుస్పవృష్టి = 
విరుల చానగలడియు త ..నమ్ - తశ్ = ఆపార్యలియొక్క_ - జన దినం = పుట్టిన 

దినము స్టా* + నాం య స్టావర = అ చరములును - జజ్ఞమానాం = చరములును అగ, శరీర 

కాం = (వాణులక్కు సుఖాయ బభూవ = సుఖము నొసంగెను, 

తా _పార్యతీ దేవి జననమయిన దినమందు దిక్కులు నిర్మలము లయినవి, గాలిలో 
దుమారము పోయినది బేవతలు శంఖము లూంది పూలవానలు గురిసిరి, దరాచరము లగ 
(ప్రాణుల శెల్ల సుఖము కలిగినది. 

వ్యా. (ప్రస న్నేతి _ ప్రసన్నా నిర్మలా - దిశో యనీం స్తత్ (ప్రసన్న 
దిక్, పొంసునవివికా రజోరహీతా _ వాతా యస్మీం సత్ తథో క్షమ్, క్ట్స్య స్వ 
నోత్ స్వనస్య వాఓన నరం పుష్పవృష్టి ర్యన్మ్ం సనత్ తథో క్షన్, తేస్వాః పార్వత్యా, 

జన దినమ్, స్థీతిశీలాః స్టావ రాః - వలవృమొదయః ఈ స్టేశభా సపిసకసో వరచ్ * ఇతి 

వరచ్చఖ్రత్యయః * జబ్దమ్య-ే భృశం గచ్చ చ్రీతీ జబ్దమా _ డేవలీర్యజునుహాదయః అ స్టా 

వరా ల్లో జజ్లమా EA తేషాం దయా నా మపి కరీరికాం, సుఖా యానన్లాయ, బభూవ, 

తయా దుహితా నుతరాం చకాసే న్ఫురత్సభామణ్ణలయా సవి తీ 

విదూరభూమి ర్ననమేఘశబ్దా దుద్భిన్నయా రత్నశలాక్ర యేవ. 24 
టీక. స్సు ..యా- స్ఫురత్ = మెజయుచున్న - ప్రభా = దీ ప్టియొక్క_- 

మబ్దలయా = అవ ముక లిగి నటి, తయా దుహితా = ఆ కొమరితచెత, సవి(త్రీ = లేల్లి, 

విదూరభూూమిః = విదూర (పర్వతమునకు చెంగట్రి పుడమి న, .త్ - నవ = (కొలత్త- 
"చేసు = మొగిలుయొక్కు_ - శబాత్ = డఊటుమువలన్క ఉద్భిన్న యా = మెొొలచీన, 

రత్న శలాక యా ఇవ=నుణీమొ లక చెతనుం బోలె, భుత రాం = మిక్కిలి చకాసే = 

చెలిం: గను. 

జక శ్రా మెఅయుచున్న దేవాడోప్పిమండలముతోడి యా జనించిన కూంతును ఒడిలో 

నిదుకో సాళ్ల మేనకా దేవి యెట్లు వెలింగ ననంగా, విదూరపర్వత(పాంతేభూమి (కొొ_త్తము 

ఖు ట్ ఎ 
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బ్బుయొక్క_ యుటుమునకు | మొలచిన దై జిగబిగ మెఅయుచున్న పద్మ రాగమణ్యంకుర 

ముచేత "నెట్టు వెలుంగు సూ అట్లు వెలింగెను 

వ్యా, ,_---తయీతి —స్సుర దుల్ల సత్ - (పభావుణ్ణలం యస్యాః తయా, దవా(తా, 

సవితి జనయిత్రీ eo స్యరిలి సూతే 'సనూయతి ధూ ఫూదితో వా ఇ తీడాగమః, 

విదూర స్యా(బేః (ప్రొ _న్హభూమి ర్విదూరభూమిః - క 

వి. “అవిదూశే విదూరస్య గిరె రుతుజరోధసః 

కాకతాలీయ(?) సీమానే మణీనా మాకరో భవేత్.” ఇతి బుద్ధః; 

నవమేఘళబ్దా, దుడ్భిన్నయా, రత్న శలాక యా రత్నా జు. రెకోవ్య సుత ౦౦, చకాసే 

రరాజ 

దినే దినే సా పరివర్గ్ణమానా లబ్జోదయా చాస్త్రమసీవ లేఖా [25 

పుపోపష వ లావణ్యమయా ని ఇపా౯ జ్యోత్పొల్న న్తరాణివ కళా న్గగాణి. 

టీక: _లబ్దేదయా - లస్థ = పొందంుడిన - ఉదయాజవుట్టుకకలదై (పొడిచి 

న అని చందశెిఖాపరము), దినేదినె పరివర్ణమానా= ప్రతిదినము ఎదుగుచున్న డ్రై, సౌ = 

ఆ కుమారి, చాస్ష్రమసి = చందునిదైన, లేఖాఇవ = రేఖవలె లావణ్య మయాక్షొ= 

కాంఛివిేప. (పచురములయిన్క విశేసాకా = అవయములను, జో pe ద్య త్పా=ా 

వన్నెలయందు - అ న్లరాణి = దాంగుటగలవెన (ఆనంగా జ్యోత్స్నా మయములయిన, 

కళా నరాణి ఇవ = atts బోక్క ఫ్రపోప = పెంచెను 

తా ఏవిధముగా చంద శేఖ పొడిచి దినదినము పెరుంగచు వెన్నెలతో నిండిన 
-వేటు-వేటు కళలచ పంపొండు చుండునో, ఆ కాలే ఆ కుమారి జననమయి దిన 

ముల (క్రమమున ఎదుగుచు (కొర్తికొత్త లావణ్యముతో నిండిన యవయవముల ఇంపుచే 

ఫోఖించుచుండెను. 
వ్యా, దిన ఇది అక డాదణయో యయా సా లబ్టైదయా -_ ఉత్ప న్న్న త్యగ్థః- 

అభ్యుది తే త్యన్య(త్ర, దినే దినే (ప్రతిదినమ్ 4 “నిత్యవీప్పయో ఇతి వీప్సాయాం ద్విరు క్షి; 
sae ఊధయ త్ర సమాన మేతత్, సా బాలా, చన్ష ముస ఇయం వూన్థ్హ 

సి లేఖేవ, లావణ్యం (ప్రచురం యేసు తే లావణ్య మయా + = లె 

శా pre ఖై 

లావణ్యమయాక్షా 

పం “ముక్తాష్మలేషు చ్బాయాయా _స్పరలక్యమి వా న్లరా 

(పతిభాతి య దజేషు తల్లావణ్య మి పళోద్య శే, " ఇతి భూపాల, 
ఇశేపా జేవయబవాకా - ని wl వక్ణికా ' ఇ త్యుశ్వలమాలాయా క్, జ్యో 

వె. త్సార్మ్రయా మ్మనర.మ్యన్ద్నవాజనం యేషాం తాని స ఉన రాణి జ్యోళ్స యయాజ్యుళ్ట 

షః 
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పీకాతాని _ తన్న యా నీతీ యావశ్ర్, 

నా = 
ఇయం వాక్యోప మే త్యావా దణి, కల క్షణం తు _ 

వ వాక్యాశకనెవ వాక్యాభలః కోఓవీ య ద్యుపమోయ తే 
ఏకా నేకేవశబ్దతా త్ సాతు 

అన్యాః కలా; కలా నరాణీవ ల సుప్పు పేతి 
కా ర నాం న్లధికము బా _న్గరమ్' ఇతి కాశతః, 

వాక(ోోపమా ద్విధా " 

తాం పార్వ త త్యాభిజనేన నామ్నా బన్లు వియాం బన్గుజన జుహావ, 
ఉఇ మేతి నూ తా తపసో నిమిద్దా పతా దునూఖ్యాంనుముఖీ జగామ, 26 

టీక, _బన్లుప్రీయాం = బంధువులకు (పియయయిన 'తౌం==ఆ కుమారిని బన్లుజ 
నః = తేండి లోనగు బంధువగ్గము, ఆభిజచనేన = అభిజనమునుండి (అనలా పూర్య 
చాంధవులనుండి వచ్చిన నామ్నా == ేరితో, పార్వతీ ఇతి = పార్వతి అని, 
జాహావ = పేర్కొ నెను, పశ్చాత్ = తర్వాత, మాతా = తల్లి చెత, డా = ఓసీ మా = 

వలదు ఇతి = అన్ని తెపసః = తేపస్సునుండ్కి నిషిద్ధా = నివారింపంబడినద్రై, సుముఖీ = 
శోభ నమయిన ముఖము గల యాభబాల, ఊఉ + -ఖౌె్టం - ఆనా == ఉను యనెడు -_ 

అఖ్య్యాం = నామధేయమును, జగామ == పొందెను, 

తా.....ప్మితాదుల కెల్ల అల్లారుముద్దుగా నుండుటంబట్లి తొలుత వా రూముకు ఆ 
పితాదులను తెలిపెడ్ పార్వతి యను నానుము నిడిరి అనంతరము ఆమెను తల్లి (ఈ=) 
ఓపీల్లా (మాజ) వలదు అని తపస్సునుండి మాన్సుటకై పలికినందున ఆమెకు ఉను యని 
పీరు కలిగినది 

వ్యా,---ళా మిలే. బన్లు పీయాం, తాం చాలాం, బనుజనః ప తౌదిక, అభిజనా 

దాగతే నాఖిజనేన _ షి త్రాదిపూర్వసంబన్టోపాధిశే చే క్యరగ్గః * * అభిజనాః పూర్వ 
బొన్ధచాః' ఇతి కాశికా, నామ్నా, పర్వత స్యాపత్యం (శ్రీ పార్వశీ నళ త్ర స్యాపత్యమ్' 
ఇ త్యణ్బ 9త్యయః; ఇత్తి జాహా వాహూతచవా౯ా 4 హయ లే ర్సిటి రూపమ్-పర్వతజన్య 

తోోపాధినా పార్థ్య తీరి నామ్నా (ప్రస్ రితి భావః, పళ్ళా దఖిజన నామ పవృ త్య 
న_న్దరరి మాతా జనన్యా, ఊ ఇతి సంబోధనే * *డ్లా ఇతి వితర్శ_. సంబోధన పాద 
ఫ్రూర నీను” ఇతి గణవ్యాఖ్యా నె య మౌళబ్లో నిపే ఛి. ఉ “హీ వల్చే _ మామా ళు, ర్వి 

'త్యేవం ధూ ె పీణ్క లేపన _సపళ్ళ ర్యాయా; శ 'వారణా రానా” మోప్పితః' (వ్ర త్యపాదా 

నత్వాత్ పజ్బుమా, నిషిద్దా నివారిథా సతి, సుముఖ సా బాలా, ఉ మే త్యాఖ్యాం 
నానుటేీయ ముమాఖ్యాం, జగామ, 

ig 
ఖు 
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మహీభృతః వు త్తనతో౭ి దృష్టీ స్తన్ని న్నపత్యే న జగామ తృ్రిమ్, 
అన_న్లప్రప్పస్య మధో హి౯ చూూతే ద్యిశేఫమాలా సవిశపసడ్షా. 27 

టీక. పు క్తగివతః అపి=కూంతులును కొడుకులును పలువురు గలవా6-డయినను, 

మహీఛ్చతః = (ఆ) పర్వకునియొక్క_ (హిమవంతునియొక్క_), దృష్టిః = చూపు, 
తస్యాం = ఆ పార్వతి యందు, తృ్తిం = తేనివిన్సి న జగామ = పొంద దాయొను, హా జ 

అది సరియేగద్యా ఆ...స్య - అనన = లెక్కలేని - పుస్పన్య = పూవులు గలవాండ 

యిన మధోః = వసంతునియొక్కు, ది రెభ మాలా = తు -సుదల వార్ము చూపే = 

మావిఫువ్వుమో:౭ద, సవి...డొా - నసవికేష = అతిశయముతోంూడుకొన్న - సొ = 

తగులము గలది, 

తా..__కొమరులును కొమారితిలును ఎంద అున్నను ఆ హీమవంతుని చూపు ఆ 
పార్యతీయందు తనివి నొంద చాయను, ఇది యెట్లున్న దనంగా - వసంతునియొక్క_ తు 

మైదలబారు నానాజాతుల వూవులు మితిలేక యుండగా మావివూవుమోి(దనే ఎక్కు 

వగా తగులుకొని యుండును గదా - అ ట్రున్నది. 

వ్యా. మహీధ్భత ఇచి _ పుత్తా శ్చ దుహితర శ్చ పుతాంః 4 థ్ భాత్స 

ఫుతాం స్వసృదుహితృభ్యామ్? ఇ త్యేక శేషః 9 తే౬న్య స వన్లీతి పు త్రగివాకా ౫ భూ 

a LL, మ వ DF gg * అపత్యేం తీ కం తయోః సమే” 
ఇ త్యమరః - తస్యాం పార్వత్యా మి త్యగ్ధః, తృప్పం న జగామ తధా హీ, అనన 

పుష్పస్య నానావిధకుసువు స్యాపీ, మధో ర్వ స_న్దస్య సంబ ననీ ద్వి రేఫమాలా భృజ్ఞప షై, 

క్వూతస్య ఏకానే చూలే చూతకుసుమే * * అవయనవే ద (పాణ్యోపధివృ తేభ్యః) ఇతి 

వికారార్గోోత్సన్న స్యాణ్బ్బత్య యస్య లుక్పు9కర ణే ఈ * పుష్పుఫలమూ లేము బహాుులమి 

ఇతి పరణ ల్లుక్ , సవిశేషః సాదిశయ:ః _ సజ్లో యస్యాః సా తథోక్షా గ అత్యన్తాస 

రే త్యర్థః, 

'. న పభామహత్యా శిఖయేవ దీప, స్త్రీమార్షయేవ (తిదివస్య మార్షు, 
 సంస్కారవ త్యేవ గిరా మనీష్కీ తయా స పూత శ్చ బేభూపిత శృ,28 
శ టీక__(ప్ర...శ్యా- (పథా = వెలుతురుచేత _ మవాత్యా క్యా ఎక్కు.వడైన, 
= జ్వాల చెత, దీప ఇవ = దీవియ యెట్టో అట్టును, (తిమాగ్తయా జ మూడు 
ప ్టబిచేత (ముండాకినిచేత, (త్రిదివస్య = స్వర్ణముయొక్క, మార్చ ఇవ = (తోవ 

క తరనున్ల “సంస్కారవత్యా జజ వ్యాకరణజన్యమయిన కుద్ధిగలయట్టి, గిరో అ 

తానా 

జ ౧ 
మతా 

రల గా 
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హిమవంతుడు, సూత శ్చ = పవితీకరింపంబడినవాండు న్కు విభూషిత శ్చ == అలంక 
రంపయుడినవాండు ను, (ఆయెను), | 

తౌ ఎక్కువ వెలుతురు గల జాల దిపమునకును, స్వర్ష వు _రేస్ట పూతాళలోేక 

ములం (బ్రవాహించునడైన మిన్నేజు 'స్వనమార్దమునకువు, వ్యాకరణము చెత శుద్ధమయిన 
వాక్కు. పండితునికిని, ఎట్లు పవత తాకారణము గాను అలంకారముగాను హ్ 

అ పార్వతీ దేవి సామవంతునికి పవిత్ర తా కారణము గాను అలంకారము గాను జండేను. 

వ్యా. —| పతి, థి బాలలు (పఫెమహా త్యా (పకాళాధిక యా, నిఖుయా జాగలయా, దీప 

ఇవ, శిఖాదీప పయో రవయవావయవి భావా డ్భచన న్యప దేళః, (తయో మాగా యస్యా 

నయా (తీమాగ్గయా మన్దాకిన్యా, తృతీయా ద్వా న్లో రోక ఇతి (తిదివః స్వర్షః * వృత్తే త్రి 

విషయే (త్రిశబ్దస్య (తిఫాగవత్ వూరణార్థత్వకొ _ “దీవ్య తే ర్భణ్థే కవిధానం-దీవ్య _న్ల గ్ర 
(త జనా ఇలి దివి ఇతి మేరస్వామా - ల మాగ్ర ఇవ, సంసార వ్యాక రణజన్యా 

ష్ లా తద్వ త్యా, గిరా వావా -ని*భ జ్రహెం లత్నీ రి హి తా౬ధివాచి” ఇత్తి 

(కుతే రితి భావః, మనస ఈషా మనీసా _ సాఒస్యా స్తితి మనీషీ విద్య్వానివ * శక 
న్రాదిత్వాత్ సాధు; తయా సార్వత్యా, స హిమవాకి, వూతః శోధిత శృ, విభూ 
పిత శ్చ, అత శిఖాగిరో రవిశిష్టయో రుపమానానర్హత్వాా న్న విెేేషణాధిక్యదోప:ః, 

ఇయం మాలో సమా, 

మన్దాకినీ సెకత పెదికాభి స్పా కన్లుకెః కృ తివువు త్తమ శ్చ 
“రేమే ముహు రృధ్య్వగతా సఖీనాం కీడారసం నిర్విశ తీవ బాల్యే 29 

టీక. సా = బార్భతి, బాల్య = పసీతనమందు, (క్రీ .సం ట్ [క్రీడా = అట 

లయొక్క_ - రసం = రుచిని నిర్విశతి ఇవ = అనుభవించునదియుం బోలె సఖీనాం = 

చెలులయొక్క.., మధ్యగతా = నడుమనున్న దై, మ. ఖిః - మన్లాకినీ = మిన్నేటి 
యొక్క_ - సైకత = ఇసుకబయళ్లయందలి - వేదికాభిః = అరంగులతోను, కన్దు3ః = 
బంతులతోను, కృ =.శ్చ - కృతిమ = కల్పితములయిన - పుత్త్య)కై శ్చ = బొమ్మల 

తోను ముహుః = తేటుచుగ్యా రేమే == ఆడుకొనుచుండెను 
"తా __పోీర్యరి బాల్యమునందు ఆటలరయొక_. రసమును అనుభ వించునదియుం 

బోలె తబుచుగా చెలులం గూడి మిన్నటి యిసుక బయళ్లీలో అరంగులు కట్టుచు, 

బంతులాడుచు తాము చేసి సికొన్ఫ బొమ్హలకు పెండిండ్లు లోనగు నుత్సవములు నేయుచు 

నూం డను , 

[క ామన్లాకి నీటి,__'సా పార్వతీ, బాల్య వయస, [క్రీడానాం - రసః స్యా 
( = భకత ర యావత్ - తం [క్రీడారనమ్ - ని, *రసో గద్దే రసః స్వాదే” ఇతి విశ్వ 

ఠా 
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నిర్విళ తీవ భుభ్ధా చేవ _ని “ నిశ్వేశ్ భృ తిభేగయోాః " ఇతి విశ్వః ఈ “ఆచ్చీ నదోో 

రుమ్? ఇచి వికల్పా న్ను మఖ "వః, సఖినాం మధ్యగ తె సతీ, మన్హాకి న్యాః - మైక లేషు 

పులిచేషు - చేదికాభిః, క స్టకెః కియయా నిర్టృ_శః కృతి సైైః లేన “డ్వితః క) ఇతి 

క్రి ప్రక్యయః * గ శ్రేకృ మ్నిత్యమ్? ఇతి మచాగను శృ, పుక్త్రవైః సౌజ్బాలికాభః- 
ని “ పొళ్ళూలికా వుత్తికా స్యా ద్య(న్ర్రదనాదిభిః కృతా ఇ త్వమరః 4 సంక 

యాం కకా? ఇతి కన్న్రత్యయః, ముహూ రేమే 

తాం హంస మాలా శృరదివగజ్షైం, మహాాపథిం న కమి వాత్యేభాసః, 

9 జ అచ గ జ 

స్థిరోపదేశా ముపబేశ కాలే [అ ఫేదిశే (వొ కృనజన్య ఏ ద్యాః 80 

టీక. స్రీ + కౌా0౦ - స్ట్ == తిరమయిన - ఉపబేశాం = (పూర్య జన్య సంబం 

ధమయిన) శికగలదైన, తామ్ = ఆ సార్వతీని ఉపదేశ కాలే = శిక్షా సమయమందు, 

ఇ (క్రైం ద్యాః - (పొ,క్షవ = తొెల్లిటి - జన = పుట్టువుయొక.. - విద్యాః = విద్య 

కం శరది = పంటకారున, గజొమ్ = గంగానదిని నాంసమాలాః ఇవ = అంచలిబొ 
9 ౧ 

రులుం బోలెన్కు నక్తం = రాత్రియందు మహోాపధిం = ఒకానెక గొప్ప లతేశు 

ఆక ఛాసః ఇవ = దాని వెలుంగులుం బోలెను, (పపేదిర = పొందినవి. 

తౌ —న్టీరమయిన పూర్వ జన్మ శితమేగల దైన యాపార్వలికి విద్య “నెర్చు కాలము 

రాయగానే ఆ పూర్యజన విద్య లన్నియు, శర త్మా_లము రాయగానే గంగకు వాంసలబారు 

లును చీ(కటి పడంగానే మహౌపధికి తన వెలుంగులున్కు ఎట్టు వచ్చుసూ అట్టు, 

స్యయము గానే వచ్చినవి 
© జే జ వర ఆ మితి, స్థిరః యా - నుపదేళః పా9ిగృవీయో యస్యా సాద్బ 

శీమ్ _ వేధావినీ మి త్యర్థః తౌం పౌర్వతీ ముపదేశకాల్కే (ప్రా క్షనజన విద్యాః వూర్వ 
జన్లాభ్య స్తవిద్యా ఇ త్యర్గః, శగది గజ్జాం వహాంసమాలా ఇవు నక్తం రాత మహొ 

ప.ఫ్ం తృణవిశేహ, మాత భాసః 'స్వది ప్తయ ఇవ, (పాపేదిశే; ఉపమానసాను ర్యా దుకు 

దేశ మున్సరే 2 నేతి గమ్య తె. 

అగ = ee జర , అసంభృతం మణ్ణన మజయ సై. రనాసఐ ఖ్యం కరకోర మదస్య [81 

=, కామస్య స్రప్పవ్యతిరి_క మ స్త్రం బాల్వా త్సరం సాథ వయః (పపీదే. 

“టీక... అథ=అనంతేరమ్కు ఫా=పార్వతి, అజ్ఞ యపస్వేః=(భెతి) కణ్ణవంటి సన్నని 
జ | 0 గ్ a) ది AT 

మునక్సు అసంభృతం== పెట్టని మజ్దనం= త్" డవును, అనాసవాఖ్యం = అసవము 

(తనకో నుఠ), యశు ఆఖ్య (అనలా. పేరు లేనిదైన మదస్య=డాల్లాసమునకు కర 
స్ = des క ప్త జ ఖై ణమ్= సౌధనమువ్యూ కామ'స్య=నుదనునిక్సి ఫు. క్తమ్ - పుసష్పజఫువ్వులకంయే = వ్యతి 

ఖీ 



ప, గద మ స రః, క్ షై స 2క 

రి కమ్= వేజయిన్క అన మొ=బాణంబును, (అగునట్రి దానిని, బాల్వ్యాత్ =పసితనమున 
కన్న, పరం=తరువాతిదియగు, వయః=[పాయమున్సు (పీదే=పొందెను. 

తా,.._ అంతట, పార్వతీ బేవికి, నెమ్మేనికి పెట్టనితొడవున్సు. మద్యము కాని 
యుల్లానసాధనంబును, వూవ్రుకాని మడనబాణంబును, అగునట్ర యావనము వచ్చెను 

వ్యా ---అసంభ్ళత మితి __ అథ సా పార్వతీ, అజ్బయ ప్రై, రసంభృత నుయత్న 
సిద్దం, మజ్దినం (పసాధన, మనాస వాఖ్య మాసవాబ్యారహీతం, మదస్వ, కరణం సాధ 
నం, కామస్య) పుస్పవ్యతిరి క, మృస్త్ర మన్త్ర భూతం, బాలా చైళ్వాత్, పర మన 
_్షరభావి వయో యావనం, (పసేదే (పాప; యావే నెవ హి యువతయః (వసా 
ధ్య నె మాద్య చ్చే కామ్య-స్త చెతి భావః 

అక ద్వితీయపొద ఆసవరూపకారణాఖావే ఒవీ త త్కా_ర్యమదో శే ర్విఫావచా 
లంకార$థ త దుక్తమ్ జా “ కారణాభా నే కార్యోత్న్స్న త్రి ర్యిఖ"వనా'” ఇతి, (ప్రథమతృత్తి 
యమో స్తా పరోప్యమాణయో రృజ్జనమద నా(శ్ర్రృత్వయో; పికృతోపయోగాత్ పకే 
కాం మాలంకార;, తల్లతుణం తూ కమ్, 

~ al 

జీలం త _ సూర్వాం శుభ ర్భిన్న మి వారవిన్దం, 
బభూవ తస్యా శతు శోభి వను రభ కం నవయావనెన, క్రిరి 

టీక నవ యావ నేన-ఎల జవ్యనము చేత (యావనారంభముచేత), విభ కర 
స్ఫుటము-గా "తెలుపబడిన (విశాల జఫ నాద్యవయములు గలదైను), తస్యాః వఫ్రుః== 
ఆ మెయొక్క_ చెమును తూలికయా= వాగ అతో, ఊనీ లితమ్ = వన్నె యిడయుడన, చిత్ర 
మిన=చి త్తరువువ లెను, సూ. = .ళ్ళః--సూర్య = (పొద్దుయొక్క_ - అంకుఖి౩== వెలుంగులచేత, 
భిన్న ౦=విప్పంబడిన, అరవిన్షమివ= తామరవ లెను, చ= ఫీ దతుగ క =ాబక్కు.వ తక్కు 
వలు లేకుండ _ శోభి=| పకాళించునది బభూవజఆయొను. . 

'తౌ.ఆూాయొవనము రాయగానే పార్వతీ బేనియొక్క_ నెమును స్ఫుటము'గా నేర్ప 
ఉన యవయవములుగల దె ఆయాతావుల వన్నెలు వెట్ట(బడిన చిత్తరువువలెన్సు సూర్య 
కిరణములకు విక సిల్లిన తామరవలెను ఎక్కువతక్కుువలు లేక కోభిిల్లం దొడంగాను. 

వ్యా..-ఉన్మ్లీత మితి... నవయావనేన (పథమయావశేన్క, విభ క్ష మభివ్య 
బత పీనజఘ నాదిసంస్థాన మి త్యేథక౯ా, తస్యాః పార్వత్యా వపు, నర్హాలికయా కూర్చి 
కయా శలాక యే త్యథ౯౭ - ని, “తూలికా కథితా లేఖ్యకూర్సి కా తూలశయ్య మయో?” 
ఇతి విశ్వఖ ఉన్మీలితం రష్టానదవ్యే ణోద్భాసితం -_ సముత్కీ_ణకారూప  మిత్తి 
యావ త్క్్ఞ్మని బ్ర మాలేఖ్య మివ, సూ ర్యాం కుఖి, ర్భిన్న్హం విక సిత, నురనిన్షం పద్మ మివ; చత 
(సోఒకకాణా యస్య త చ్చథుర్యస్ట మన్య్యూ నాతిరి కృం-యథా తధా కోభత ఇచి చతు 
ల్ లే 

rr #& & యా 

ఇ. 
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రస్రకోభి గా తావ్బీళ్యే జినిఇ బభూవు చి తౌరవిన యో స్తూలి కాతరణికిరణనంబన్ఫ ఇవ 

స్వతన్సీద్ధ మ్యై వాస్తసొస్ట్రవస్య యావనస్రాదు రావో ఒభివ్యస్టాకో బభూ వే త్యర్థః 
అభ్యున్న తాబ్దుష్థనఖ పభాభి ర్ని తెపణా (చాగమి వోద్దిరన్తా 

అస తాం ఒడ జ రర క్ 9 ఆజ హతు స్తచ్చరణా పృధిన్యాం సలారవిన్ల [శ్రియ వ్వవస్థామ్,ల 

ఇదిమొదలు పదునేడు శ్లోకముల పార్వతీదేవి పాదాదికేశాంత వర్గ నము, 

టీక. అటు. ..ఇిః - అభ్యున్నత = ఎత్తయిన - అజుస్థనఖ - బొట్టన్న వే 
న్ల్ నోళ్ళ యొక్క - (పభొళ్ళ, = కాంతులమయాలముగా, నిశేపణాత్ = నిబ్బరముగా 

( పెల్లుగాా ఉంచుట (మెట్టుట) చెత, రాగకొ=(లోేపలి) యెజుఫును ఉద్దిరన్తా ఇవ= 
వెడలగక్కు_చున్న వో యనునట్లున్న ట్టి తస్యాః చరణా = ఆమెయొక్క_యడుగులు, 

పసృథివ్యామ్ = భూమిమింద, అవ్యవస్థాం=నిలుక డ లేని (అనలా సంచరించుచున్న, 

స్థే*+ యం జ స్ధల అరవిన్ల = నేల తౌమరయొక్క. - శ్రియమ్= శోభను, అబ(హాతు;= 

వపొంచినవి, 

| తొ,--పొార్యతి దేని సంచరించునప్పుడు ఎత్తయిన బొట్టన(వేళ్లగోలళ్ల కారితులనోూా 
లము గ్యా---నిబ్బరము గా మెట్టుటవలన లోనిర క్రిమన్ను చెలికి (గక్కు_చున్న ట్లు ఒప్పుచు 

యామిపొదములు, నేలమో6ద సంచరించుచున అచ్చట తామరలో యనునటు శ్లో ష్ మెట్ట ట్లు ళ్ భిల్లు 
చఈం డేను; 

వ్యా. _ దేవతా నాం రూపం పాదాజ్షుష్ట్య పఛ్చతి వర్ష్య్య లే మానుపాణాం కేళా చా 
ర జతి ధారి కాస పలి స ్పదళఖి; MAT పార్య'త్యాః పాదాదికేశా సవణకాన 
మోరఖ తే _ అభ్యున్న రేతి.._అభ్యున్న తయో రబ్దుస్థనఖయోః-(ప్రభాభి ర్చి మి తేన, నికే 
పతా న్నీ ర్భరన్యాసోా ద్థేకోల రాగ మృన్షగణతం లౌహిత్యమ్ _ ని “రాగ కేశాది'కే 
రే న్లూత్సళ్యే లోహితాడిషము? ఇతి శాశ్వతః, ఊద్దిరన్గొ వమన్తా = బహి ర్చి స్సారయన్నా 
వివ స్టికా -వ- త్యేభ౯ః, అ (తోద్దిరతే ర్లాణాభ౯త్యా న్న (గామ్యుతాదోసః - (పత్యుత 
గుణ ఏమ = యఖా౭ ఒహ దళ్చే _ 

“నష్టా తోద్దీణకావా-నాది గ్"ణవృ శ్పవ్యపాళయమ్ 

అతినునర మన్య[త్ర (గ్రామ్యకక్యూం విగావాతే చే. ఇత్తి 
తస్యా శృరణా తన్చరణ్కా పృథివ్యా, మవ్యవస్థాం వ్యవస్థారహీ తామ్ _ ఏళ (తౌవస్థాన 
వాల = సంవారిణీ మిత్యథ౯ 8, స్టలారవిన్ష శ్రీయ మాజ ప్రాతః? స్థల వి కేనా న్ని 
స్తూ కా పత్ర లాభ 1 ల అత్ర సాము ద్రి'కొ 8 ల 

అశ ఆక “యస్యా ర కతతా సాదా వున్న ఇకా తలస్బృళా " 
WINE చినూభగుల్భా నిహతా సొ స్యా న్నపతినన్హుతా,? ఇతి, = 

fe 



ప్ర ధ మ స్ప రః, ల? 

అ (త్రోపమానధర్ష స్య్యారవీస్టశియ శృరణళయో రుపమేయయో రసంభజా దర 
విస్ట్మ్యశియ మివ (క్రియ మితి (ప్రతిబిమ్బోకరణా కేపా న్నిదర్శనాఒలంకారఖ సౌ చ సం 
బన్దే౬'సంబన్గల కు ణాతెళశయో _క్త్యనుపాణితా, అవ్యవస్థా మి త్య నేన స్టలారవిష్ష స్య 
స్ థైర్యసంబ స్టెఒప్యసంబన్టాఖిధా నాత్ ; నిదర్శనాలవేణం తు _ 

“అసంభ వద్దర్మయో గా దుపమాఘాపమేయదమో; 
(పలిబిమ్మ| క్రియా Xమ్యూ యత్ర సో స్యా న్నిదర్శ్భ'నా. ఇతి, 

సా రాజవాంసె రివ సన్న తౌజ్డీ గ లేము లీలాజాతవి క్ర మేను 
వ్యనియత (పత్యుపదెశలుబ్ థై రాదిత్సుభి ర్నూ వురశిషోతాని, 84 

టీక.__(ప్రత్యు ..బ్్రైః - (ప్రత్యుపదేళ (తమ చెయునుప దేశమునకు) బదులుగా 
(ఆమెసేయు) నొకయుపదేశమందు - లుబ్ ధైః=కోరికకలవియు నూ. ని _ నూపుర = 
అందెలయొక్క_ - శిష్ట తాని=(ఇం వెన) రవళిన్సి ఆదిత్సుఖి; = (గ్రహింపం గోరినవియు, 
(నగు రాజవాంమైః = రాయంచలచేత్స సన్న తౌజ్డీ _ సన్నత = (కుచభారముచేత) 
వంగిన - అజ్షీ = 'దేీనాముగలదైన, సా = ఆపార్వతీబేవి, లీ...షు - లీలా = వీలాస 
ముచేతే _ అఖ్బీత = ఒప్పుదున్న _ విక్రమేషు = మెట్టుటకలవైన, గలేషు = నడకల 
విషయమై, వ్యనీయత ఇవ = నేర్పంబడెనా యేమి? 

తౌ ___ స్తనఫారముచేత నించుకవంగిన యాపొర్వతియొక్కు యందెలరుళంయుళ 
నాదముతోడి యొయ్యారఫునడక యొట్లుండె ననంగా -- రాయంచ శే మయిన ఆమె 
కొక విద్యను తాము నేర్చి అందులకు బదులుగా ఆమెవలన తామొకవిద్యను చేర్చు కొంద 
మని ఆమెయందియలయొక్క.. యించురవళివంటికూంతను తాము ఆమెవలన చేయ కొన 
టకై యామెకు ఒయ్యారముచేత ఒస్పిద మగునట్టు గా మెట్టుచు నడువ నేర్పినవా యను 
న ట్లుం డెను, _ఆపార్యతియొక్క_ యొయ్యార పునడకలు వాంసనడకలవ తెనుం జె సిం 

అందెలరవళి ఆహంసల మంజుకూజిశేములక న్న మసౌోసారముగా' నుండె ననియు ఆమో 

నడచునప్పుడు ఆయందెలశబ్దము 'స్వజాతిపథ్నీపిలు పని (భ్రమపడి వాంసలు కూడ వచ్చు 
చుండె. ననియు భావము. ఇ 

వ్యా, శవ. (ప్రత్యుప దేశలుజ్ క్రై; జా 

వి “గురుక్నుకూషయా విద్యా పుచ్ము_ లేన ధనేనవా " ట్ల 
అధవా విద్యయా విద్యా చతుథ్౯ మోపపద్య కే.” 

ఇతి న్యాయా దితి భావః - స్వవిద్యా దానేన పరవిద్యా[గ్రవాణ మితి (పత్యుపటేశణ త 
దేవ వ్యన_క్తి - నూవ్రురశిజోతా న్యాదిత్సుభిః నూవురళిబ్షోక మబ్బు కూజితోపదేశ వింగ్ల 
ద్భి ర త్యేథలా, రాజనాంచవైల సన్న తాజ్జీ కచథారా దితి భావ సా పార్వత్సీ లేలా 
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ఫిశిలామె రఖ్చితాః పూజితా - వికమాః పొదన్యాసా - యము తేషు * 5 అహష్బో; 
పూజాయామ్ ఇ వీడాగమః - ని, “ ఖీలా విలాస కియయోః ” అ త్యమర ః, ౫ లేవు 

విషయే వ్యనీయ తేన వినీతా కిము, అన్యధా కథ మస్యా సాంసగమన మి 
త్యు త్స కా. | 

తానుపూకే! చ న చాతిదినే జే స్పష్టవత స నా పూళ్వే స్ చెన్ శుభ సృష్టనత _స్పదియే[80 
పాద్దనిరాణవిధా ఏఛాతు రావణ్య ముత్సాద్య ఇ వాస యత్నః, 

... టీకవృ, .న్వే చ - వృత్త గుండనివియు - అనుపూర్వే న = ఆందోయ 
లును అతిదీర్లే చ = ఎక్కు_వనిడివికానివియు శుభే = మంగళములును, (అగ్ర త 
దీయే = అమెవైన, జకే = కృీంగాళ్లను సృష్టవతేః = సృజించిన, విధాతుః = బిహ్వకు, 
క్. ధ్? = శేష=మిగిలిన = ఆ్వా = ఆవయనుల _ నిరాణవిఢథా ణా స్పస్టి కృ)ియయందు, 

ఉత్నాద్యే = మరల సమకూర్చుకొనవలసీన, లావణ్యో = కాంతివిషయ మె, యత్న $= 
చ 

పయత్న మ్కు అస ఇవ = కలిగను గావలయు, 

wu? తౌ,గుండ్రగాను ఆందోంక-గాను ఒవ్బారుచున్న యా మె [కీలాళ్ల లావణ్య 
ce 

మెట్లుండె ననగా - వానిని (బవ్మాజేవుడు సమస్త లావణ్యముతోను సృజించి కడమ 
యవయవములను స్పజించుటకై మగల లావణ్య సామ గిని కూర్పు కోవలసినవాం "జశాదప్ 
నో యను నట్టుం౦ డను, ఆ కీంగాళ్లు అనంతలా వణ్య వంటేము లని భావము, 

“వ్యా వృత్తే ట్రా వృ శే వర్తులే _ పూర మనుగ తే ఒ౬నువ్రూక్య = గోపు 
చ్యాకార-ఇ త్నభః౯ 8 - వృ శ్తే చ లేలనువూశ్వే చ వృ త్తానువూ ర్య, నారీదీ"ఘీకా చ * 

మహావిభాపంా న w= శ నఖ విశేషణత్వం చ కట్ట పయో గా దేవ జ్లేయమ్, శు 

స్పష్టవళో నిరి తనతో, విధాతు; (సష్షాః, శప నిరాణ విధా జ్ఫ్ "వ్య తీరికానయవ 

, నిర్షాణాథల మి త్యథ౯ఖ ఉత్సాడ్యే పునః సంపాజ్యే, లావత్యే కా న్లివిశేషవిసయే _ 
శిలావణ్యాలతు.ణం తూక్తమ్స్ యత్న, ఆ సేవ బభూ "వే త్యు తే) జా; షా pare న 
ేణ కార్యస్ను దుష్కు_రతా(త్ తదజానాం చ లావ “కటు 
దక pee జా + స ad ae లార్వసం a a వ నర్మ వ్రీన వినియోగాశత్ శన న్లావణ్యసంపాద"జే 
“ఆర్ష స్యా దే వే ల్యశ్యాదృకృాన్టర్యే కజ్జర్భే ఇతి. భావ ఆ చేతి ఇధూవాళ్డే తిజ 

(ఆఅలకాపుటమువ్యయ మి, ఆష్యవా. కాకటాయనః , వల్లభ్స స్తన తిజ _న్లడుతీరూ 

ర A at (పద అ అ ప గ్ జ 
Re: చాక ర (ప్రయోగః ఇ తోసా వన న న ల ర్య, గ్య 
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We 
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దానే ప్వెతి ధాతో నిటి రూప మిదకి? ఇ త్యాహ _ ఆస ఇ త్యను దా తే ద్రప్త్య నే - 
ఆన దిదిసే _ (పవృ త్త ఇ త్వ థా. 

నాగేనవహాస్తా స్త (చి కర్కశత్వా చేకాన్లశెత్యాత్ కదరీవిశేపాః [86 
లధ్ధ్వా౭_వి లోకే పరిణాహి రూపం జాతా స్తదూర్యో రుపమాన బాహ్యాః, 

టీక _నా.. సొర - నాగన్లీ= (ఐ రావతాదిి గేం దములయొ క్కు - హస్తాః = 
తొండముల్పు త్వచి = చర్చ మందు, కర్క_శత్యాత్ = గణుకు లగుటచేరను, కదళీ విశే 
ప= (రాచయరంటి మొదలయిన) విశేష మయిన యర6ంటులు, ఏ +, త్యాత్ -ఏకా న్ద= 
కేవలమయిన -_ కెత్యాత్ దలువచేతను, లోకే = పుడమిలో, పరిణాపొ = విశాలమయిన, 
రూపం = ఆకారమును, లబ్ధ అపి=పాంది యు, తత్ =ఆ ఎార్వతియొక్క_- ఊర్వోః = 
త 'డలయొక్క, ఉఆపమానబాహ్యాః ఉపమాన = సాటువకు _ బాహ్మ్యాః = 'వెలిండి 
నవి (అనయా పనికి రానివి), జాతా; _ అయినవి. 

తా._పాొరతీ దేవియొక్క. తోడలు విశాలము లె గణుకులుగాక, కేవలము చలువ 
లునుంగాక, యుప్పారుచుండెను, గఅుకుందనంపు దోపముచేత ఐరావతాది దిగ్గజముల 
తీొండములున్కా చలువదోషము చేత రాళచయరంటిలోనగ గొప్పయరంటులును, విశాలముల 
య్యును ఆతొడలకు సాటి కా చాయెను 

యాస ఆలా నాగే నతి, నా గేన్రాణా 'మెరావతాదీ నాం యా సాసాః వర్మా 
స్వ్వచి చర్చణి, కర్క_ళత్వాత్ , క దలీవిశేపా రాజరమ్మాదయ, ఏకా_న్హశెత్యా న్ని యత 
జ ల$ ద్టేత్ 5; లోశ్రే పరిణాహి యవెపుల్యయు క్లమ్ - ని *“పరిణాపహూగ్ విశాలతా' ఇ 
త్యమరః, రూపం, లస్ట్వైలపి - అపిశబ్దాత్ కరిక రకదలిమా[ తస్య తాదృక్సరిణాపఃో నా 
పీతి భావః, తస్యా ఊర్వో స్తదూర్యో, రుపమానబాహ్యా జూతా ఉపమాన క్రియాన రా 
బభూవుః, తదూరో్వ్- ర్న కార్క_ళ్యం నా ప్యేకా_స్హశెత్య మితి భావః, 

వతావతా న న్వను మేయశోఖి కాఖ్బగుణ స్థాన మనిన్లితాయాః 
ఆరోవితం య దిరిశేన పశ్చా దనన్య నారీకమనీయ మజ్క_మ్, క్రీ? 

శకీక్ష _ ఆక్న్టీ తాయా:=దోషరహీత(యయిన యాపార్వతీ దేవియొక్క, కాజీ 
గుణస్టానమ్ = మొలనూలితావు (అనగా పీజుంద్రు, ఏతావతో నను = దీనిచేత నే, 
అను. ..ఖి = అనుమేయ = ఊహింపందగిన - శోభి = ఆవశ్యకమయిన శోభించుట 
కలది యత్ == బేనిచేతననంగ్యా పశ్చాత్ = తపళ్ళ్చ రశ్యనంతరము గిరిశేన = శివుని 
చేతు అన,..యమ్ _ అన్య నారి = ఇతర, స్ర్రలకు - అకమనీయమ్ = కోరళక్యము గాని 
చెను అజ్కాామ్ = ఒడియందు ఆరోపితష్ ఎకిి_౦చుకొనంబడినది, 

Wa 

జ్ఞ bi 
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తా.....మహేశ్వరుండు a en మణీ యెట్టిమహాత్త రాలును 

కోోరశక్యముగాని తవయొుడియందు "షుంంలనూ లి చె (పకాళించుచున్న “యాపార్యతీ చేవి 

యొక్క యావిశాలనితంబబింబమును ఉంచుకొన్న ందునశే దాని యావళ్యకశోొభను ఊః 
శ 

హ్ ప వచ్చును, 

వ్యా. ఏకావ తేలి. అనిన్ది కాయా అనవద్యాయాః బార్భత్యాః, కాజీ 

గుణసానం నితమ్బబిమృ, న్నతావతా నన్వేతావ శే తవ = నిం (పశ్నావధార ణాను 

జ్ఞా౬నునయామ న్ద్రీణే నను ఇ త్యమరః, శోభత ఇతి శోభి * అవళ్య శకేణిని। * తత స్త్వ 

(పత్యయః _ అను మేయ౦ శో ఖిత్వం నోఛా యస్య త్ర ,దనుమేయశోభి ఖః “క్వ ప్రత్య 

య సు గతార్భత్వా న్న (పత్యు క్రఃి ణి త్యాహ వామనః పశ్వా దాది నెఃస్ప్పే ఫ్యా 

ఒపి పక్సాత్ తపళ్చ రాన నర మి త్యెర్భణ షరా ఢేత ఇతి గరిళ; శివః ఈ “గికౌ డ ళ్ఫ్న్ద 

సి ఇతి డ్మ ప్రత్యయ; భాపాయా మపి క్వచి దిస్య లే _ అథవా గిరిః కైలాసో ఒ౬స్వా స్తీ 

గిరిక ఈ లోమాదిత్వౌ చ్చ ప్రత్యయః - తేన గిరిశేన అన్యాసాం నారీణాం కమనీయ; 

కానుయితుం శక్యో న భవ తీ త్యనన్యనారీకమనీయ _స్తృ మజ్క_ం నివోత్చబ్ద, మారోవీత 

మధిరోపిత మితి యత్, ఏతావతా లిజ్లే నేతి పూర్వే శాన్వయః * రోహతే ఇళ్యా న్వాత్ 
కర్శణి కః ఈ 6 రుహాః పోటన్యతర స్యా మ్” ఇటలి హకారస్య పకారః * గత్యగ్లవివ క్ష 

యాం ద్వికర్మకత్వమ్ * (ప్రధానే కర్మణి కః; గిరిజానితమృబిమృం విశ్వాతికాయి ఫౌన్ల 
ర్యం గరికాజ్కాయాఢత్వా ద్వ్య్యతిశేశేణ నార్య న్దరనితమ్చబిమ్బవత్. - విప జ్నే హీక్య 
నుక్తి రేవ బాధికా. డామైోయణీనితమ్బబిమృ్చస్య తు పతుసపశుయో రన్యతరభాజానతి 
కృ ర్ని వ్కు_ లజ్క_ మనుమాన మి త్య ల నస్థాన సంర మ్భేణ, 

తస్యాః (పవిష్టా నతనాభిర నం రరాజ తస్య్ నవరోమరాజిః 

సీపీ మత్మికవ్యు సితెతరస్య త నృేఖలానుధ్యమణే ర వార్చిః, 8 
టీక. తస్యాః = ఆపార్వతయొక్క_, నీవీం = పో(కముడిీని, అతిక్రమ్య= దాటి, 

న. నం - నతే = లోతయిన - నాభి = పొక్కి టియొక్క _ రన్రం=పల్లమును (ప్రవిష్టాజు 

చొచ్చినట్టే, తన్వీ = సన్న పొటిదైన, నవరోమరాజిః = [కొ త్రన్యూగారు, సిలేకరస్య- 
వీత = శెల్లనిదానికి అ ఇకేరస్య = విపరీతమయిన _ (అనగా నీలవర్ణ మయిన, ర, రో 

తోక్ = ఆపార్వతీయుక్క. - వమేఖలాం క ఒడ్డాణముయొక్కొ_. _ మధ్య = నజీమి _ 

మణ = + (ఇంద్రనీల) ) రత్న ముయొక్క, అర్చిరివ = కీరణవెయను రరాజ = తేజరి'ల్లైను. 

7 ఈ_ఆపార్యరీజేనికి సన్న పొటి న్గూంగాశేర్పడి పోశముడిని చాంటి లోంత 
యిన షోకి _టియందు చొచ్చి నదై, ఆ'మెయొద్డాణము నడిమి యుందనీలమణి కటు 

,దీపోఖయా యన' సొహ్స్బారుచుం ణెను. 3 
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వ్యా. తే స్వా ఇటి _నీవీం న్ ద్ర గన్టిమ్ - ని, “త్ర్రకటీవన్రబ్టే ౬పి 

నీవీ పరిపణో౬వీ చి ఇత్యమర$, అతి(క్ర —— నతం నిమ్న ౦ - నాఖిరన్థ0ం, విష 
(పవిళ న్ఫీ, ణం. నూక, తస్యాః సార్వ త్వా, నవరోమ రాజి సీతేతర స్యాసి కన్య యం 

ఇన్ష్రనీల సే త్యర్థః, తస్యాః పసొర్ళత్యా- మేఖలా తెఖలా - తస్యా ఇ త్యనువృత్తౌ 

ఫున స్తన్ఫష్టోపాదానం వాక్యా నరత్వాత్ సోవ్యమ్ - యద్వా - తస్యా నీవ్యా 

"మేఖలా త-ేఖలా తత్ర తేదవస్థా నాత్ , తస్యా - మధ్యమ ౫ రర్సిః (ప ఇ భవ రరాజ - 

ని, “ జ్యాలాభాసో ర్న సుం స్యర్నిఃి ఇ త్యమరః, 

మధ్యన సా వేదివిలగ్న మధ్యా నళ్ళితయం చారు బభార బాలా, 
ఆరోవాణాధ౯ాం నవయావనేన కామస్య సోపాన మిన పయుక్తమ్ 89 

టీక. వే,..ధ్యా - వేది = యజ్ఞ చేదియొక్కు_. - విలగ్న =నడుమువంటి - 

మధ్యా = నడుముగలదైన, సా బాలా = ఆకన్య (అనంగా పార్వతి), మభ్యెన = తీన 

నడుముమో(ద, చారు = అందమయిన _ వళ్ళిశ్రయమ్ = ముత్తబులను కామస్య కా 

మన భునికి, ఆరోవాణార్జం = ఎక్కు-టక్రై నవయావ నేన = [కొ త్తజవ్వనముచెత, (ప్ర 

యు కం = చేయంబడిను సోపానమ్ ఇవ = మెట్ల వరుససూయను బఫెర = తాల్చెను 

తా.__అపార్యతీ దేవికి ఇపుడు నడుము యజ్ఞ వేదికనడుమువో ల. సన్న గిల్లినది, 

దానిమోంద మూండుముడు6ంతలు ఏర్పడి కాము. డెక్కు-ట-కి ఎల పొయము కట్ట నట్టి 

మెట్లవరుసయో యన సాంపాందుచుండేెను. 

వ్యా. మే నేతి ___ * వేది; పరిష్కృ తౌ భరామి$క ఇ త్యృమరః జ "బని 

విలగ్న మధ్యా వేదివత్ కృళమధభ్యా - తనువు భ్యతి యావత్), సొ బాలా పార్వతీ, 

మభ్యేన మధ్యభాగేన, చారు సున్షరం వల్మిత్రయం, కామ, స్వారోవాణా థ౯ం, నవ 

యావ నేన, (ప్రయుక్తం రచితం సోపాన మివ బఫా శే త్యు ల్పెంమూ, 

అన్యోన్య ముల్సీడయ దుత్సలా హ్యోః _స్తనద్భయం పాణ్ణు తధా (పవృద్దమ్ 

మధ్యే యధా శ్యామము ఖస్య తస్య మృణాళనూ, తా న్తర మ ప్యలభ్యమ్. 

టీక __అస్యూన్యమ్ = ఒకటినొకట్సి ఉత్సీడయత్ =కడకొత్తు దు, పాళ్లు= పాం 

కువర్గముగలదై, ఉత్సలా మ్య? = కలువలవంటి కన్నులుగలదైన పార్యతియొక్క_, 

స్తనద్వయం = చనుగవు తధా==ఆవిధముగ్యా (ప్రవృద్ధమ్ == ఎదిగాను యథా = ఏపిధ 

ముగా ననగా క్యా, . స్య - శ్యామ = నల్లని - కన్య ఆ మునలుగలిగి నట్టి, తస్య జ 

అచనుగవయొక్క మధ్యే = నడుమన్సు మృ..,పీ - మృణాళ జు శామరతూంట్నా 

క్ న 



ల్రిలి కుమారసంభ వే 

సూత్ర = దారముపాటి _ అన్హర మపీ = ఎడమేనియు అలభ్యషమ్ == పొందళక్యము 
గాకుండెను ( లేదనుటు), 

ఆా,..పాండువరక్షములె ఒండొకటిని కడకొత్తుచు ఆక లువకంటియొక్కు. నల్లని 

మొనలతోడి స్తనములు తమ నడుము తామరతూం:టి దార మేనియు చొచ్చుట కెడము లేని 
యట్లు గా ఎదిగినపి 

వ్యా --అన్య్యూ స్యేతి._అన్యో న్యం పరస్పరమ్ * * కర వ్యతిహాకే సర్వ 
నామ్నో చే వాచ్యె' ఇతి ద్విరుక్తిః ౫ “మానవ స్ప బసులమ్? ఇతి బహులవచ'నా దస 

మాసప తే ఒవి పూర వ్రపదస్థస్య సుపః సు ర్వ క్షవ్యః, ఉత్పీడయ దుపరుస్ట త్, పొణ్ణు గౌర 
ముత్సలాక్యాః స్తనద్వయం, తధా తేన (ప్రకాశేణ, (ప్రవృద్ధమ్ * కర్తరి క్షణ శ్యామ 
ముఖస్య కృష్ణచూచుక న్యేతి స్వరూపవర్ష నం తస్య _స్తనద్యయస్య, మభ్యీ, యధా 
యేన (పకా నరేణ, మృణాలనసూ[ తొ నరం బిసత నుమా తావకాశో ల, ప్యలభ్యం ల నుశ 

కమ్ - ని, అ సర నువకాశావధిపరిధా నా గర్బ భద తాద స్థ్యే' ఇ త్య మర? 

ఆత్ర సంబ స్టేజసంబన్ట రూపాతిళయో క్త్యలంకారః - కచయోః. పీవరత్వాతిళ 
యార్థ "మవకాశ సంబ నై౬ ప్యసంబన్థాఖిధానా దితి, 

శిరపపుప్పాధిక సౌకుమా క్యా బాహూ తదీయా ఏతి మే వితర్కః, 
పరాజిత నావీ కృత" హరస్య యా కళ్టుపాశౌ మక రధ్య జన, 41] 

టీక. _కదీయాా = పొర్వతీ సంబంధమయిన, బాహూ = భుజములు, శీ, “ర్యా - 
శిరీరపుప్పుజదిరిసెన ఫువ్వునక౦ ల - అధిక =ఎక్కు_డయిన _ సాకుమార్యా = కోమలత్వ 
ముక లప్కి ఇతి=అన్సి మే వితర్క_౩=నా యూసహా, (ఏలయన), యా ఆదాహు వ్రలు, 
పరాజి తేన అవీ= ఓడినవానిచేత నే, నుక రధ్వ జేన= మన్న థుని చేత వారస్యఇపహారునిక్సి క... 
క - క్ట = కుత్తుక(బిగించుటృకు _ పాశా = త్రాళ్లుగా కృతా = చేయబడినవి, 
(కంశాశ్రేషము పాందింపంబడిన వని భావము ) 

| తౌ.వార్భతీయొక్కొ_ బాహువులు అఆనవంయావనమందు దిరిసెనపువ్వులక న్న 
కోమలములుగా శోభించుచుండినవి. అది యెట్లన్న _దిరిసెనవూవుల దండో చేతం గానికార్య 
యగ ఈబా హునవ్రల చెత మన్మథుడు సాధించినాయ,__అందులవివరో మెట్లన్న - తను 
సారు కి ఓడిపోయినవాండయ్యును మదను(డు (తౌళ్లతోయట్లి వంచినట్లు హొరునికంక 
శుహుశలాః ాంవులతో" కట్టి లొంగం దివి సీ చాడు. కిరీషశ్చప్సుములను సరకు గొనని . 
వఠముకివుంతు ఈబాహువులకంశా శ్లేషయు నాన్గించె నని భావము, 

న. * వ్యాద్యాళ్తభోన్న్యే స్తుమన్టూరత్వ మేవ కుసుమా హ్ర్రన్య సాథక త్వ మితి స్టీలే స శ 
TI: చ ba సే నే Maal ట్ర! - 

iy 
= 

శక! 



పుధమస్ప రః క్ి 

మార్యం మాగ్గవం-యయోా స ధోకా విత్తి మే, వితర్శ ఊవాః, కుతః-యా బాహూ, 

పరాజితే నాప్ వూర్వం ని్ది లే నాపి, మకరధ్వ చన కాహాన; హర స్య; కగ్ధదాళ " క్ట 

బెస్ట నరజ్ఞూా, కృత" న్ కళ్టాలిజ్ఞనం (పాపీతా వి త్యర్థం - తదసాధ్య సాథనాత్ తత ఆధి 

కరి మితి భావః, 

ఆత్ర బాహో రారోపితకణ్ణపాళత్వస్య [ప్రకృత వెరనిర్యాత యూపయో గాత్ 

పరిమాకా లంకార; 

కల్టాస్య తస్యాః _స్త్రనబన్టుర స్య ము-కాక లా పస్య చ ని స్తలస్య 

అన్యోన్య శోభాజననా దృభూవ సాధారణో భూపణభూప్యు భానః42 

టీక ా ాన్త- స్య - 'సనజపాలిండ్త చెత య బష్టర స్య=నిగిడయున్న, తస్యాః 

పార్యతి దేవియొక్క_, కణ్ణస్య = మెడకును, ని స్తలస్య = గుండోన్సి ముక్తాకలాపస్య చ = 

ము త్యాలసరమునకున్సు అమ్యా. = + నాత్ - అయ్య్యూన్య= ఒండొకటికి _ శోభా='కాంతిని- 
జననాత్ = కలిగించుటవలన, భూసణభూస్యుఫెావః = అలంకా రాలంకార్య భావము 

(అనంగ్యా ఆలంకారమగుటయు అలంకరింషంబడుటయు), సాధారణ; = సమానము 

(అనయా శెండిటియందును గల ధర్మముగా), బభూవ=అఆయొను, 

తా ___పార్వతీదేవి ఆ యావనమందు మెడలో ముత్త్యాలబన్న 'సరమును ధరించి 

నప్పుడు గంండ్రనిముత్తా్యాలు గలదైన యా బన్నసరము కంఠయునకు శోభ నొసంగినళ్తే 
గంండనికుచములచె నిగిడియున్న యాకంఠంబు అబన్న సరమునకు శోభ నొసంగెను, 

ఆందువలన ముత్వాలెపేరును క0రమును రెండును అలంకారములును ఆలంక రింపంబడిన 

వియాను అయినవి ఆమెకంరయు ఆభరణముల కాభరణ మగు నవాజసౌంద ర్యాతిళ 

యము కలది యని భా. 

వ్యా,---కజ్ధ స్యేతి —_సనాభ్యాం - బన్హుర న్యోన్న తస్య, తస్యాః పార్వత్యాః, 

కజ్ఞన్య గళస్య, నిస్తలన్య వర్హలస్య, ముక్తాకలాపస్య ముక్తాభూపణస్య చ - ని, “వర్త 
లం నిస్తలం వృ త్తం బైన్టురం తూన్న తానతమ్”_ * కలాపో భూప ణే బక్తే తూణీకే సంహ 
తా వసి ఇతి చావురు, అమ్యాన్యశో భాజన నా, దూ్య్భృూపషణభూప్యు భావో ౬ లంకారా 

లంకాగ్య'భావః, సాధారణ నమానో, బభూవ - డభా వ ప్యన్ఫ్యోన్య స్య భూస్యో భూ 

వరో చ బభూ వతు రి త్యర్థః జు 

అత్ర ఆజ్బముక్తాకలాపయో; కోభా(కియాద్యాలే ణా నూక్టన్యభూసాజనక త్వా 

దనో్యోన్యాలంకారః - తిదుక్షమ్ - “ పరస్పరం (కియాజనన మమ్యూన్యమ్? ఇతి, 
ul bil అ ఎ writ ie 

క ఇగ అటో 
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ప్రీ కుమారసం౦భ వే 

చనం గతా పద్మగుణా న్నభు జక్క పద్దా శ్రితౌ చాన్ద్రమనీ మభీఖ్యామ్ 

ఉమాముఖం తు (ప్రతిపద్య లోలా దిసంశ్రయాం పీతి మవాప లమ! 48 
టీక. లోలా = చపలురాలయిన, లక్నీ 8 = కాంత్య భిమాని దేవత, జనం జ 

చంద్రుని _ గతా = పొందినదై (అనయా చందునియందున్న ప్పుడు) ప... ణాకా _ 
పద్మ = తామరయొక్క_ - గుణాకా = పరిమశొదిగుణములను, న భు క్కే_ = అనుభవిం 
పదు ప,,.తౌ _- పద్మ = తౌమరను_ ఆశ్రితా = చేరినద్రై చాస్ట్రమసీమ్ = చందసం 
బంధమయిన, అఫిఖ్యాం = శోభను, (న భు క్క), ఉమాముఖం = పార్వతీముఖమును, 

(ప్రలిపద్య తు = పొందిన మో, ద్వి,..యాం - ద్వి = ఆశెండును (చంద్ర పద్మములు) - 

సంశయాం = కారణముగా6గలు, (ప్రీతిమ్ = ఆనందమును, అవాప = పొంచెను. 

తౌ, గంద్రునియండు అమృతమువ లె ఆనందకరమయిన శోభకలదు, సౌగంధ్యా 
దికయు లేదు పద, మందు సౌగంధ్యాదికము గలదుగాని అమృతమువ లె నానందకరమయిన 
నోభ లేద్య పార్యలేముఖమునం దన్న సో అమృతమువ లె నానందకరమయిన (చంద్ర) 
శోభయు (పద) సౌగంధ్యాదిక మును "ండునుం గలవు, కావున సిరి, చందునియందు 

ఉండీ తనియశ పద్మమున కేంగుచు, పద్మమునందు ఉండి తనియక చందునికడ కేయచు 
ఇాపల్యము నొందియున్న ట్రిది, ఉమాముఖముం పొచ్చి అందు తనిసీ నిలిచిపోయెను,._ 
అరెంటిక న్న గుణవత్తరము ఈ వదన మని భావము. 

వ్యా.ఇదానీం పార్వతీవదనం చన్ద్రకమలసద్బశళ మి 'క్యేత చేవ వచోభస్షా 
సూ - చన్ద్ర మిలి.._-లోలా చపలా - పరిభ )మణశీ లే త్యర్గః, లక్షీ? కాన న్రథిమానినీ 
దేవతా చస్ష్రం గతా పాపా సతీ, పద్శ గుణాకా సౌగన్హ్యాదీక, న భుజ్కే నాను 
భవతి పద్దాశ్రితా సత్తీ చనిమస ఇమాం చాస్ట్రమసీ మభిఖ్యాం శోభామ్ _ ని. “అభీ 
ఖ్యా నామళోభణయో ' ఇ త్యమరః అ అమృతవ దానన్దినిం న భు జ, ఉమాముఖం 

(పతిపద్య తు, ద్వే చస్ష ప్లే హ్హ "సంశయ; కారణం-య స్యా సాం ద్విసంశయాం, శీ 
త్తి మానన్హ్ర మవాప - తత్రోభయగుణసంభవా దితి భావః 
ఇ. ఆ లొ పమానభూతచస్ట్రపద్తాపేషమ యాపమేయ స్యోమామువి స్యాధికగుణవ 

శ్త్వోక్యా వలీ రెకాలంకారః -త్ర దు_క్టమ్ = “భద ప్రాధా న్యే _సోాపమానా దుపమే 
ర స్యాధిశ్యే విపర్యయే వా వ్యతిరేక; ' ఇలి. ౯ 

rr” rg 

హః oY 'ప్రవాళోపహితం యది న్యా నుకాఫలం వా న్ఫుటవ్మిదుమస్థమ్ 
క దు నునా స్త వరావ న en i ఫ్ర ద్విశ దస్య తన్యా స్నామోష్ట య స్మ్తన్య- 44 క... గ స చనం = గెల్లరామర మొదలయిన) పుఖ్వ (పం. ,తేం-|(ప్రవాళ,= లేత wy A > 
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పధ మస్ప ర్ల వర్ 

ము తేప్రుబూస యని, స్ఫు+ + స్థం - స్ఫుట = నిర్మలమయిన - విద్రుమ = పగడమందు = 
స్థం = ఊన్నటద్సి (స్వ్యాద్యది), తతః = ఆపవీమున్న విశదసం = శుభ మయిన, తౌ... 
దః - తొమ్మ = ఎట్టని _ ఓష్ట = వెదవియందు - పర్య_స్ట = వ్యాపించిన - రుచః = 
కాంతికలదైన, త స్యాః=ఆ పార్వతియొక్క, న్థ్తస్య = చిజునవ్వును ఆమకుర్యాల్ = 
సరిపోలును. శ 

లౌ, ఎజ్జని మోవి వెం బర్విన కాంతిగలదైన యా పార్యతియొక్క. తెల్లని చిజు 
నవ్వు 'లేంతచిగురువె నుంపయుడీన పుండరీకాదిపుప్పముకన్న ను, నిగ్గ లమయిన పగడమం 
దుంపయుడిన ము_తెపుంటూసకన్నను, శోభిల్లుచుండెను. 

వ్యాః---పుష్పు మితి. ప్రపం పుణ్ణరీకాదికం, (పవాలే బాలవల్లవ - ఊపహీతం 
నిహితం, స్యా ద్యది-ని * పవాలో వల్ల కీద ల్లో విదుమే బాలపల్లవే ఇతి విశ్వః, ముక్తా 
ఫలం చా, స్ఫ్ఫుకే నిర్మ లే విదుమే తెస్ట త్రీత్రి స్ఫుటవిద్రుమస్థం స్వా ద్యది, తత స్త 
రి, విశదస్య కుభ్రస్య, తామే అరుశ్నే ఓస్టే _ పర్యస్తా ప్రసృతా _ రుక్ కాని ర్య 
స్య తధో కృస్వ, తస్యాః పార్వత్యా,, స్మ్త స్యానుకుర్యాత్ సీత మనుకుర్యా ది త్యర్థః 
* అత్ర * మాహిణా మళ్నీ యాత్ * ఇలివత్ సంబగ్భ మాశ్రవివకుయా ప్ప. 

ఆత్ర పుప్ప(ప్రవాలయో రుకావిదుముయో కా సంబో ౬పి సంబన్టో కాలిక 
యో _క్లీః - “సా చ సంభావనా' ఇ త్యలంకారసర్వస్వకారః। , విశేషత స్తు ఫుష్పముకా 
ఫలయో రుపమానయో। ప్రకృతోత్క_ క్షార్ధ ముపమేయతాకల్పనాత్ (పతీ పాలంకారః- 
త దుక్తమ్ - * ఉపమాన స్వ్యాకేప ఊపమేయతాకల్పనం వా (ప్రతీపః' ఇతి; స చ 
పూ ర్యోక్సాలిళశయో_క్య్యనుప్రాణిత ఇతి, 

స్వరెణ తస్యా మమతను లేవ [పజల్పతాయా మభిజాతవాచి 

అ ప్య న్వవుప్తా (పతికూలశ బ్లా (శోతు రత _న్త)రివ తాడ్యవమానా.క$ 
టీక._అ,..చి - అఫిజాత = మధురమయిన _ వాచి = వాక్కు.గలదెన యాః 

పౌర్వత్హి అ,..వ - అమృత = అమృతమును _ (సుతొఇవ = జలుకుచున్న దోయనున 
టున్న) స్వశేణ మ వీలుంగుతో, (పజల్సీతాయామ్ొ= పలుకుచుండంగా, అన్య పుష్తా అవీ ఇ 
కోయిలసయితము, తాడ్యమానా = వాయింప(బడుచున్న , విఠ_న్టీ)౩ఇవ = నిషమము గా 
కట్టబడినతంతివ లె, (శోతుః = పినువానిక్సి (ప్ర...బ్దా - (ప్రతికూల = అ(పియ మయిన 
(కర్ణ కఠోరమయిన) - శబ్దా = నాదముకలది (భవతి = అగును 

తౌెౌ,.....మధురభాషిణి యయిన యాపార్వతి అమృతి వెొంలుకు స్వరముతో పలు 
మనప్పుడు కోకిలకొమరాలి కూజితము సయితము వినంబజెేని ఆకూజితము, విషు 
he 



96. కుమారనం౦ంభ వే 

ముగా క్లట్టినతంతిని వాయించిన దానినాద మె, టుండు మో అట్లు వినువాని॥ి కరక థో 
రముణ్లా నుండును, 

ఇ. వ్యా-ాస్వశే జతి, అభిజాతవాచి మధుర భాపి.ణ్యాం, తస్యాం జార్వ త్యా, 
మమృత్శసు తా ఒమృత్మ పాని కోవ క కప్, స రేణ నాదేన్క (పజల్సితాయా మాలప 
న్యామ్ ౫ కరి కశ్చ అని నః కాకాదిఫిః - పుస్తా౬న్యపుస్తా కోకిలా౭వపీ ౫ ముఖ్య యా 
వృతా జాలివ చనతభివాద్ బీబభాొవః, తాడ్యమానా వాద్యమానా, my 
త ర్ట) ర్విత_న్ట్రీరివ * “అవి త్య సూ తనిఛ్య ఈః) ఇతి త న్రిధాతో కాణాదిక్ల 
ఈప్రత్యయః * జీబభావా న్న “హల్ల్యాభ్యః - * ఇతి సులోపః _- త దుక్షష్ _ 

0 pi ల త్రరీ త న్ట్రీ (హీ దీ (శక ముకాదిత్ర్య 
(మ్యాలజ్ల్ "నా మమిహేం తు న సులోపః కదాచన ి ఇతి. హం. న్న ళన భవ వీ త్యర్థః; (శోతు ర్షనస్య పతికాలశ్రశ్లా కణ౯కథోరనా దా భవ 

షః అ 

(పహాతిన్లోత్పల్పనికి శప. మధీరవి -పేశ్నీత మాయకాత్యా [46. 
తలల? హీతేం ను మృుగాబ్దనాభ ని సతో గ హీతం ను మృగాజ్ద నాధిః, 
a "టీక (ప్ర, =, హక్ - (పవాఠే = మెండుగాలిగలచోటి _ నీలోత్పల = నల్గగలు 
వక ౦₹ _ నిరి(ెకేవ న్ 'భదములేని దైన, అధీర వి పేవీకఠమ్ = బిదరుదూవు, ఆ,,, 
వ్యా _- జయళే = వికాలములయిన . అక్ష్య = నే కములుగల జైన, తయా ౫ అపార్వతి 
చెత, మృ గాజ్ఞనాభ్యః = లేడికోమలులవలననుండి, గృహీతం గం 1 "సేర్యయడీనడ్యా (లేక); మృ గాజ్బనాభిః = లేడికోమలులచేత్స తతః == ఆ'మెవలననుండి, గృహీతం నుజ 
"నేర్వయడినదా, 

3 

., స ాలిట్లు గాలిచెత కదలుచున్న నల్లగలువతో సమాన మైన యాపొర్వతీ చేపేయక్ల. బిదరుచూప్ర సామాత్తు-గా లేడిపెంటుల చూఫువ లె నుండెను, ఆసాదృశ్యము కుర్ మిక్కుటమూగా నుండె ననగా... అచూఫవును ఆమె శేడిపెంటులనుండీ "నేర్చు కొన్నుదోో (శేడ్పంటులు ఆమెవలనశుండి "నేర్చు కొన్న వో, యని చూవినవారికి నంటేనా శు +ళలరస్తుక్టరత “మికు తము"గా నుండెను. | 
as ర్ట. ఒప తేరి(వవా శే ప్రభూతీవాతస్థలే. యన్న లేత్సలం తత్రగో. నిర్వి 

గ గదను = తీళ్ళదృళ మి క్యళ్థం, ఆధీరవి పీకి ఠం డకిఠవిలోకికు మాయతా జా 
br debe al కయా పార్వశ్యా మృ గాబ్దచాభ్య్యో వాకిణేభ్య, గృహీత మభ్య స్తం 

పార్యత్వాం * * పజ్బుమ్య్యూా _స్టనీల్ళ 
Pe fy 

Py. Yt, “నధ. గానా ఫై ఒనరు. . స Fg ళో జో Cy గ =a 0 Dd £ 

స్టతోలేయయయా. టై శం... 2 



ప్రృధమస్స రః, రి? 

అత్ర వివషీతస్య పరస్పర గహణ స్యో క్పేక్షణా దుత్సే) జేరి శేచిక్ త 
దుపజీవి సంచేహాలంకార ఇ త్య న్య, ఉభయోః సంకర ఇ త్యపనే, 

తస్యా శృలాకాళ్షుననిమి౯ా లేవ కాస్పిర్భు) పూ రాయత తలేఖ'రారా ర్యా 
తౌం పత్యు వీలాచతురా మనజ్లః స్వబాపసౌన్లర్యమదం ముమోచ 47 

టీక లీ, యో: - ఆయత = వాలికలయిన _ 'లేఖయో$ = రేఖలు గలిగి 
నట్టి) తస్యాః = ఆనెయొక్క_, (భువోః = కనుబొమలదిి శ, .వ - శలాకా = వాళ 
అతో, అష్టాన = కాటుకతో, నిర్మితా ఇవ = (వాయయబడినదేయన్లునట్టు ఒప్పుచున్న , 
కాగ = జిగి యా = ఏదికలదో, లీ, రాం- లీలా = విలాసముచేత _ చతురాం = 

నాబగు-గానున్ను తాం = ఆ కాంతిని వీక్యు = చూచి, అనజ్ఞః = మన్నథుండు స్వ ., 
దమ్ - స్వ = తనయొక్క_ - బాప = వింటియొక్క _ స్యాన్టర్య= సొంపుచేతనయిన - 
మదం=గర్భమును ముమోచ = వదలుకొ నెను. 

ఆఆ మెయొకడ_కనుబొవములు వాగజణతో కాటుకతో (వాయ(బడననో యను 
నట్టుగా స్వాఫావికము గా నే నల్లని విడుపు రెఖలు-గానున్న ఏ. విలాసముచే పాబ-గారుచున్న 
యాబామలయొక్క_ సౌందర్యమును గని మదనుండు తాను మిక్కి-లి (ప్రియము గాన్తుంచు 
కొన్న తనవిల్లు మిక్కిలి సుందర మనెడు గర్వమును మానుకొనెను ఆ భామలు కడునలు 
పులును నిడుదలును మద నచాపములక న్న సుందరములును విలాససుభగములును అలి ఫా, 

వ్యా --త స్యా ఇతి. _ఆయత లేఖయో రీ ఘ౯ శేఖయో, స్పస్యాః పార్వత్యా, 
(భువోః సంబన్ధినీ, కలాకయా ఒజ్షు సన నిర్మి లేవ సితె యా కాన్సి, ర్ధీలాదతుశాం ప్లా 

ససుభగాం తాం కా నిం, వీ వ్యా నజ్జః, స్వచాపసాన్ష క్యణ యో మద సం, ముమోచ, 
ఇతి సౌన్ట ర్యాతిశయో క్షిః, 

లజ తిర శ్యాం యది చెతసి న్యా దసంశ యం ప hs 

తం కెశ పాశం ప్రసమిత్యు కుర్వు ర్వాల్మవీయత్వం శిధిలం చమర్యః 
టీక. తిరశ్చాం = తిర్యస్టంతు వుల, చెతసీ ఇ మనస్సులో, లజ్తా == సిగ 

స్యాత్ యది = ఉండు నేని అసంశయం = నిస్సందేవాముశగా, పర్వత రాజప్తుత్తార్యి;= 
కొండలెటని కుమారిత యగు పార్వతియొక్కు, తం= (ప్రసిద్ధ మెన, కేళపాళం=తలకట్టున్ను 
(పసమోిత్మ్యు = చూచ్చి చమర్యః = ఆధు సవరఫు మెకముల్కు వాలప్రియత్వం జ 

(పియవాలతే(్భం జా (తమకు) (పీియమయి న తోకలు గచిియుండ్రుటను (అనలగా తమ 

తోోకలయందు తమళుం గల పితిన్సి, శిథిలం = 'సడలిన దానినిగ్యా కుర్యో 8 చేయును, 
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తా..___తిర్యస్టంతువులకు మనస్సులో అవమానము కలుగు నేని చమరీమృగ' 
ముల్కు పార్వతియొక్కయాతలకట్టును గాంచినంత తమతోంకలమిో(ది.పేమను మాను 
కొ నియుండును, 

వ్యా ల శ్రైతి---లిరశ్చాం తిర్య గ్రాతీ నాం, చెతస్ లజ్హా స్యాద్యుది సంశయా 

భావేసంశయమక్ - సందెహో నా స్తీ త్యర్ణః, పర్వత రాజఫు త్యాం; శ “కాజ్ఞ౯ారవా 

ద్యళో జీన్” ఇతి జీన్స్ తం ప్రసిద్ధం, శేశపాళం కేశకలాపమ్ - ని, “పాళః పక శ్చ 

సాస్త శృ కలాపాగ్రాః కచాత్ పరే” ఇ త్యమరం, (పనమోక్న్యు దృష్ట్యా, చమర్యో 

మృగీవి శేషా, వాలా పీయా యాసా మితి వ్మిగహా వాల్నవీయా స్తాసాం భావో వాల 
(పీయత్యమ్ జ పీయవాలక్య మి త్యర్థః శ ఆహితా గ్న్న్యాదిపాశా ద్వా పరనిపాత; 

జీత్వతలో రణవ చనస్యి ఇతి పుంవద్భావః - శిథిలం కుర్యూః, నిర్లజ్ఞత్యా న్న శిథెలయ 

చీ ల్యేర్ణ 8. 

ఆత ఏ వాత నిర్ణజ్జత ;కరణేతో రాద్యపాచే వాక్యార్థ త్వే నోక్య్యా కావ్య 

లిజ్ఞాఖ్యోం లంకారః - త దు క్షన్ హేతో ర్వాక్యపదార్థ ల్వే కావ్య లిబ్ద ము దానా 

తమ్ ఇతి, 

సరోపమాద వ్య సము చ్చ యెన యధా పదేశ © ఏినివేశి తేన 

సానిరి తౌ విశ (సృజా [పసయత్నా బెకస్థ సౌన్షర్య దిదృతు, యేవ, 49 
టీక, -("సెక్కుమాట లేల!) సా = ఆపార్వతి, విశ్వసృజా == బన్మాచేత, 

వ - ఏక = ఒక్కచోట - స్టా ఉండునట్టి-సౌన్గర్య == ఎల్లయందములయొ క)... (ఎల్ల 
యందములను)-దిదృతుయా ఇవ = చూడంగోరిక చెతనుంబో లె (పయత్నాత్ = పూని 
కతో, య...న - యధా(ప్రదేశం = ఆయాచోట _ వినివేశిలేన = పెట్టంబడిను సం, 
న _ సర్వ= సమ_స్తమయిన-ఉ పమా(ద్రవ్య= సాటివ స్తువులయొక్క-_ _ సముచ్చ యేన= సమా 
న్లూముతో, నిర్మితా = సృజింపంబడెను. 

ఇ లౌ,.-- పెళ్ళ్టుమాటలేల! (బహ్హ్ దేవుండు సౌందర్యము చెల్ల మెక్కచోట"నే 
చూడవలయు నను కోరిక చేతనుంబో లె పూనికతో ఊపమాన ద్రవ్యముల నన్ని టిని [క మము 
గో ఆయాయవయవములుగా ఉఊంచ్చి యాపార్వతిని సృజించెను 
“ల వ్యా.-సర్యోప 'మేతి,._కిం బహున్నా సా పార్వతీ, విశ్ళస్పజా విధా, లే? 
క తు "కేక స్థం - తస్య, సౌన్షర్యస్య - సర్వవస్తుగత న్యే త్యర్థః - దిదృతు, యేవ, త మ్య 'భ్యథా( ప్రదేశం (కమా ద్వినివేశిలేన స్థాపి తేన, సర్వేసా మపమాద్రవ్యాణాం 
శస్టాళ్లవజా. బన్యుపన్యనవన్తూనాం _ సమచ్చయేన సమాహాశేణ్క నిర్ధితాం 

సత రా వేతి ఫల్వాశ్చ్రేమొ ఒదర్శశార్ట త్వా ద్విశ్వసృజ ఇతి. 
డా 
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తాం నారదః కామచరః కదాచిత్ కన్యాం క్ల (పేత్యు వీతుః సమాస 

సమాదిదే శైకవధూం భషితీం _పే్టూ శ రరార్థహ రాం హరస్య 50 

టీక కా, రః = కాను = కోరిక ప్రకారము - చరః = సంచరించు వా (డైన 

నారదః = నారదమహామున్సి కదాచిత్ = ఒకానొకప్పుడు పితుః = తండ్రియైన 

హీమవంతునియొక్చ, సమో"పే = చెంతనుు కన్యాం = అవివాపూాతేన్కు తౌం = ఆ 

పార్వతిని, వీవీ = చూచి, (పేన్లూ కిల = (పేమ చేతను జామా సహారస్వ = శివుని 

యొక్క, శ...రాం - శరీర = దేపహాముయొక్క. - ఆర వహారామ్ = 'సగమును హరించు 

నదిగాను, ఏకవధూం = ఒక్కు_ తెయే భార్యగా (సవతులులేని భర్య గా), ఛవిత్రీం= 

కాయల దొనినిగానుు సమాదిదేశ = ఆనతిచ్చెను. 

తౌ. నారదనముహాోముని యదృ-చ్చ గా భోీక ములం (ద్రిమ్గరుచు, ఒక నాడు పామ 

వంతునిచెంతను అవివాహితను ఆపార్యతిని కాంచి, ఈమె (పేమచెత శివునియర్భ దేనా 

మును హరించును జామా సవతులు లేనిదై ఆయనకు ఏకభార్య గా ((లుచుండును ' 

అని యానతిచ్చెను  (కుడిసగము శివుండును ఎడమసగము పార్వతియును గా పార్వతి 

పరమేశ్వరులు ఏకదేవాముగా నుందురు.) 

వ్యా.---తా మితి,..-కామే చేచ్భయా _ చర తీతి కామచరో, నారదః కదా 

చిత్, పితు హీళామవతః, సమీపే కన్యాం, తాం పార్వతీం (పేమ్యు, కిల (పేమ్లూ న 

త్వన్యధ్యా హరస్య శివ స్యార్ధం వార తీత్యర్రహరా * “పూర తే రనుద్యమనెటఒన్) ఇ 

త్య చ్చత్యయః - శరీర స్యార్థవారాం శరీ రార హరాకు * కులధురగ్గ రాదివ దవయవ 

ద్యారా సము దాయవిశేషక తాల్ సమాస; - అన్య థె త్వర్ల స్య సమపవిభాగవచ 

నత్వా దర్భ శరీ శేతీ స్వాత్, ఏకవధూ మసపత్నీ కాం భార్యామ్ * “స్రాూర్యకాల - 

ఇత్యాదినా సమాసః, భి తీం భావినీం 'సమాదిదేశ హార శద కాస్ట్రో తేక పత్నీ 

ఛవిష్య తీ త్యాద్మ్యవా ని త్యర్ధః. 

స 

గురుః (పగ ల్భేఒవి వయ స్యతో౭స్యా స్తస్టా నివృత్తాన్యవ రాభిలాపః,[51 

బులే కృశానో ర్నహా ను_న్లపూత మర్హ్గ్తి తేజాం స్యపరాణ హవ్వమ్, 

టీక గురుః = కండ (హిమవంతుడు, అతః == ఇందువలన, అస్యాః == 

ఈమెకు, (పగల్భే వయనీ అపి = నిండువయస్సునందు (అనంగా యావనమంద్సు 'సయి 

త్రము ని + .హః=నివృ క్రీ = తో లంగిన-అన్య = 'బేబు-వర = అల్లునియందలి = అఫ్ 

లాషః = కోరికగలవా. టై తశ = ఉండేను, (తథా) పీ = అట్ట్లల యనగా మ_న్హ్ర 

వూతం - మన్ల = మం(త్రములచేత _ వూతం = సంస్కర్షింపంబడిన్న వావ్యం=జఆొోహులతిని 
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కృ కామా; బుతే = అగ్ని తప్ప, అపరాణీ = ఇతరములయిన, "లేజాంసీ = (బంగారము 

లోేనగు) తేజః పదార్డ ములు; న అర్హ న్స్ = (గ్రహింపందగవు, 

తా, ఆలు సున క చెప్పినందువలన హిమవంతుడు పార్వతిని నిండు 

వయస్సు వచ్చినను మబీయొకని కం దలంపక యూరకుండేను , ఏల యన, మంత్రనం 

Ft కేముయిన యాహులతిని పొందుటకు, అగ్ని తప్ప కడవ తేజస్సులు ఎట్లు తగవో 

అస్లే ఆపార్వతిని స్వీకరించుటకు పరమశివుండు తప్ప నుటీ యీ వేల్పును తేగండుగదా, 

వ్యా.--గురు రితి గురుః పితా _ని “గురూ గీవృతిపీ తాద్యోఃి ఇ త్యమ 

రః అగో నారదవచనా ద, రస్య్యాః జార్వ త్యా$ (ప్రగల్బ వయ స్యపి యావ సే 

స త్యప్పి నివృతో 2 ఒన్యసి, కా వనే జామాత - రభిలాపో యస్య న తేథో కః 'సన్ _ 

ని “వరో నా నా రూపజామా[తో ణి ఇలి వైజయ న్స్ తస = వరా నరం నాన్న్విష్ట్రవా ని 

త్యర్థ 9 నను కుతోఒసా నిర్చస్ధ ఇ త్యత అహా--బుత రి తథా హీ నమ యః పూతం 

సంస్కృతం, హూూయత ఇటి హవ్య మాజ్యాదిక ౦, కృశా మో? సావకొ శే క్చశా 

నుం విచా * రగ నాదిళం లా ' ఇత్యాదినా పషఖ్ళుమా, అపరాణి జేజూంసీ సువగ్గా 

దీని నాహకా నిన భజ నీ త్యగ్గః, ఈశ్వరా దన్యస్య తద్యోగ్య స్యాభావా దుపే 

శేతి భావః 

తహీ౯ా త మే వాహూయ దీయతా మి త్యోళ జానిపా 

అయాచితారం న హీ చేవ మది స్పుతెం (పతి గావాయితుం నాక, [52 

అభ్యధ౯ నా భజ్జభ మేన సాధు మా౯ధ్యస్థ్య మిన్హేప్యవలమ్బ తే౭_ స్టే, 

టీక. _అ(దిః = కొండ (హీమవంతుండుు అయాచితారం = అడుగనిచా.టైన, 
దేవం = దవుని (శివుని సుతాం = (తన) కుమారితను, (గావాయితుం = స్వికరిం 

చునట్టు చేయుటకు న శకాక = సనుర్ధుండుకాండాయెను, (ఏలయనంగాా సాధుః == 
సజ్జనుండు, అ ,న.- అ భ్యర్థనా డా (పార్గనయొక్కొ. _ - భ జ్ఞ=విఫలత్వమువలని-భ యేనజ 

సృ చేత, ఇ స్టే స అపి ఆరే = (ప్రైయమయిన కార్యమందు సయితము, _మాధ్యస్థ్యమ్ మ 

క అవలన్నుతే = వహించును, 

త, పరమశివుడు స్వయముగా అడుగనందున ఆయన చేత పార్వతిని (గ్రహీంపీం 
చుటకో హిమవంతుడు సమర్థుంఢుగాక యుంటేను, పార్వతిని "ెండద్దీియాడు మ్ని 

పరమశివుని, తానే వేడరాదా యనిన, సజ్జనుండు తన వేండికోలు వ్యర్థమై హో బ్ర సక 

య్లునుజంక్స చేత కన శృష్టమరునప్రయోజనమవిషయముా సయితము Bess ఊరకయే 
స న్ 

జ జీ దును వా న ig 
I Ee To కడ 0 yo 
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వ్యా,--- అయాచితార మిలీ... అద్రి హీకముద్యా నయాచితార మయా ననూ 

నం, చేవదేవం మహాదేవం, సుతాం పార్వతీ౦; (గావాయితుం న్వయ మాహూయ పరి 

Cen న ళశాక నూ త్సేశే హా తధా హి సాధుః సజ్జనః - “సాధు ర్వాధు౯ా 

పిశే బారా సజ్జనే చాఫఖిఘయవత్ ” ఇతి విశ్వః అభ్యక్థనాభబ్దభ యేన యాళ్టా వైఫల్య) 

త్వా ఇ స్టేలప్యళే విషయే, మాధ్యస్థ్య వకొ దాసీన్య, మువలన్ను తే. 

న చ తథెవ స్థితః - శాం తూపొయా న్గరం చి న్టితవా నితి వక్తుం (పసౌతి._ 

య దైవ పూర్వే జననే శరీరం సా దతరోపా త్పుదతీ ససజకా (శకి 
తదా పభ్ళ త్వేవ వము క నే స్వః పతిః పళూనా వుపరిగాహా్యూఒభూల్ . 

మటీ ఫీమవంతుండు ఏమి ట్య గా న్ మ 

టీక __ సుదతీ = శోభ నదంతములుంగల దైన సా = ఆ పార్వత్సి వూశ్వే జననేజు 
తొంటి పుట్టువున [ఫపూర్వం=దతు,సుత గా నున్న ప్పుడు, జ్వల నే=యో గాన్ని యందు, అనీ 

పొం], యదా ఏవ = ఏ సమయమందు, దతురోహాత్ =(తండి యగు) దమునియందు 

కోపముచేత్క శరీరంజ చేసామును, నసర్హ=వద లెమో, తదా (పభ్చ 'త్యేవ = ఆది మొదలు 

గా సృ పళూనాం పలిఃజశ్వుండు, స, + *జ్ఞః=--విముకృ=వదల(బడ్న - సజ్ఞః=విషయాభి 

లాషక లవా6 డ్రై అపరిగహః=భౌార్య లెనివాండు గా, అభూత్ =ఉఆండేెన. 

తా ఎప్పుడు సతీజేవి దకునిమోందికోపముచేత నిజదేవామును యాగాన్ని 

పాలు గావించె సూ అప్పటినుండియు పరమశివుడు విషయాఖిలాసలు మాని వేటు 

స్వికరింపక యుందేను, 

వ్యా---య దేలి. కోభ నా దనా యస్యాః సా సుదతి * “వయనీ ద_న్దసర 

దత్చ] ఇతె ద( తా దేశః శ “ఉగిత త్స ఇతి జీప్ - సా పార్వతీ) పూ ల్యే జన ే పూర్వ 

సి నర * “పూ ర్వాదిభ్యో నవభ్యో వా ఇతి సి న్నా దేశవికల్పః అ “పూర్వం జ్వల 

"సి ఇతి పాశే _ పూర్వం దా మాయణిచ్వే జ జ్వల యాగాగ్నా, యదా యసీకా 

కాలే దతురోషా, చృరీరం చెనాం, సుసర్ల త త్యాజ్య తేదా.పభృ 'ల్యేవ తదా ద్యేవ 

యథా తధ్యా పళూనాం పతిః శివో, విముక్తసజ్ఞ స్య క్షవిషయాసజ్ఞః సక్కా అపర్మిగ 

పశోఒపత్నీకోలభూత్ - _స్త్య్యున్తరం న పరిజగా హే త్యర్గః - ని. “పత్నీ పరిజనా 
దానమూలకళాపా; పరి గ్రహో౪” ఇ త్యమరః, 

శ్రీని 

స కృ్తివాసా స్త్పపసే యతాత్తా గజా (ప్రవాహూత్నీతదేవ చారు 
పస్టం హీమా బే మృళా నాభిగస్థి కిళ్చిత్య్యణకిన్నర మధ్యువ్రాస్థ. 5 
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టీక, ఆకృతి వాసా; కృ త్తి=తోలు = వా సాః=వలువ గా(౫లవాలడెన, సః 
ఆ శివుడు యతా కౌ__యత=నియతనుయిన - ఆత్క=చిత్తముగలవా.డ్పై తపసే౬తప 
స్సుశై, గరు గడొ = మిన్న టియొక్క.. జ (పవావా=పొటుదలచెత - ఊలీత= 
తడుప౭బడిన _ దేవదారు = దేన దారువృకు ములుకలదియు, వురి ము గ సోఫీ ము 
కసూరియొక్క_ _ గన్ధి =పరిమళ ముగలదియా, 5* =*ర0---కిబ్బీత్ ఇంచుక క (గల్ = 
పొడుచున్న _ కిన్న రం=కిన్న రులుగలదియు, (అగ), హిమా(బెః=హీమవంతునియొక్క_, 
(ప్రస్థమ్= నె త్హమును, అధ్యు వా'స==ఆ(ళయిం వెను. 

తౌ,..-తోలుడాలు పయిన యాపరమళివుండు మనస్సును నిగహీంచుకొని తప 
స్పుచేయుటకై , గం గా[పవాహూముచే తడియు చున్న డేవదారువులును, కస్తూరీ పరిమళము 
న్కు ఇంచుక పాడుచున్న కిన్న రులును, గలదై న హిమవంతునినె త్తిమన నెలకొనియెను, 

వ్యా. —'స ఇలి..__కృ తీవాసా శ్చ రామ్బుర - ని, “ఆబ్నం చర్మ క్తి త్ర” 
ష త్వమరః, యతాత్శ్ వియతేచి త్ర సః పశుపతి, _స్తపసె తపోఒ౬గం, గ డొ(పవా 
ఫూ _ భోతీ తా; సీకా _ జేవదారవో యస్మం స్ప త్తధో క్షక్ మృగాభిగని కస్తూ 
రీమృుగ సంచా రా దితీ భావః - ని, “మృగచాభి రృగమదః కస్తూరీ చాభ కోలకమ్ి ఇ 
క్వమరః, క్యణనోే గాయః - కిన్న రా యన్మిం సత్ తథో క్తమ్, కిలో త్య మనీ 
హీమా( జ, (ప్రస్తం సాను _ మధ్యు వాస - కత్రచిత్ పన ఉవా సే త్యర్థః ఈ త్త షా 
న్వధ్యాబ్వసః ఇ త్యాధారస్య కర్త త్వమ్ ప్రస్థోఒ స్రీ సానునూనయో ఇ త్యమరః. 

గణా న మేరు పసవావతంసా భూజకలత్వచః స్పర్శవతీ ర్లభానాః 
మనళ్ళీలావిచ్చురితా ని-పేదుః ఎకె లయనద్దేవు శిలాత లేము. ర్ర్ర్ 

టీక --గణా $= పమథులు, నః = సాః--నమేర్ముప్రసవ = సురపొన్న పూవులు - అవతంసా; = శేఖరము గాల వారును, స్పర్శవతీ;=మంచితాంకుడుగల (అనంగా మృదు వయిస్స, భూర్జత్వచః = భర్ష వృతీముల పట్టలను దధానా; = తాల్చు వారున్సు మ... తాః... మనఃశిలా =మణిశిలచేత _ విచ్చురితాః = పూయ బడీనవారును, (ఆయి, ౫... 
హాడాకె లేయజ సీలాజితు చేత _ నద్దేషు=-వ్యా_ప్తము లయిన, 9లార లేషు = జాల ప్రదేశముల యందు, నిపేదుః=కూర్పు ండిరి, న 

లౌ.--త్రమథులు న్గలాగే సురవాన్న ఫువ్వులు చెట్లుకొని, మృదువు లయిన బుజ 
ప శ్తీరిపట్టలను కట్టుకొని ఒడలికి మన్యశిలను పూసికొన్తి శిలాజతువు కమ్ముకినియుండు 

| తొచిసండల మై కూర్ముండిరి 

వ్య, గణా ఇతి. గణాః (పమధథగణాః _ ని ణా (ప్రనథసంఖ్యాఘా థి గ ఇతి నైజము ర్ట సమేర్యుపసవావతంసాః నురపున్నా గకగుమ శేఖరాః _ ని * నామీర్యుః 
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సురప్రున్నా గః బతి విశ, స్పర్శవతీ సుఖుస్పర్మాః - మృద్వీ రి త్యర్థః శ (పశంసా 

యాం మతుప్, భూర్లత్యచో భూూర్హవల్క- లాని, దధానాః వసానా ఇ త్యర్గః, నునళ్ళి 

లాభి గ్థాతునిశషై అ ర్విచ్చురితా అనులిపా శ్చ సనక శిలాయాం భవం కెలేయమ్ = 

గన్దావధివిశేషః ఫా శిలాయా।; భో నక ఇతి ఛవాగా ఢక్ - ని, * శిలాజతు చ 

'శెలేయమ్ి ఇతి యాదవః - తేన నర్జషు వ్యా పము, కిలాత లేషు, నిషేదుః ఉపవివిళు 

రి త్యర్గః 

తుపార సంఘాతశిలాః ఖురాా.) స్పముల్లి ఖ౯ దర్పకలః కకంద్వా౯ా 
దృష్టః సై ధళ్ళు ద్ర దవయె ర్విప్ గై గల రసోథ ఢసింహాధ్యని రున్న నాద, 56 

టీక..___తు. లా తుపార= =మంచుయుొక్కు_ - సంఘాత = మొ త్రములనెడు _ 

శిలా 8==ఠలొ లను ఖు రాగా ఖుర=గారిజలయొ క్క -అ™ా) = మొనలతో, సముబ్లిఖక = 

ఎగ 6(ద్రవ్వుచు దర్చకలః - దర్న=మదముచే - కలః = మధుర స్వరముకలదై, వివి్టాష్న 8= 

, వెజచిను గవయె=గురుపోతులచె, కథంచిత్ = ఎట్ల కేలకు, దృష్టః=చూడంబడ్న దై, కకు 

దాక =ఎెద్దు (శివుని వాహనమ్రు, అ ని అసోఢ= ఓర్వంబడని _ సింపాధ్వనిఃజాసీం 

PIP గరనకలదై, ఊన్న నాద=బిస్టర గా అంకెవెచెను. 

త =. కివ్రుని వానానమయిన యెద్దు ీరినమంచుణాలను గొరిజలతో ఎగళ్మద 

వ్వుచు నుదముచే రమణీయమయిన స్యరముకలడై, తన్ను గురుపోతులు భయముతో 
ఎట్లో (ప్రాణము బిగణబట్టుకిొని చూచుచుండగా, పర్వతమందలి సీంహాగర్ణనల నోర్వక, 

బ్యిర గా అంకెలు వైచు దుండెను.- ఎద్దు కాలు దవ్ర్యుటయు అంకెవెచుటయు సింగము 

లను పోరికి పీలుచుట. అంతబలము కలది యని గవయములు దానికి వెజచుట. 

వ్యా.తు హా శేతీ._ తుపెరసంఘాతా పీమఫునా - స్త ఏవ శిలా స్వా 

ఖురా₹9ః, సముల్లిఖక- విదారయక, దర్చేణ - కలో మధ్ధుంధ్వని - ర్యస్య స దర్పకలో, 

విపిన ర్క తై, గ్రవర్ణె రోసదృశముగవి3 పై ః, కభథంచిత్ కృచ్చె9ణ, దృస్త్రః, కకుద 

మస్యా స్తీతీ కకుదాక వృపభ్యో, అసోథః - సింహానాం ధ్వని "ర్యేన స సింహాధ్వని 

మససహామానః సక్కా డ్రాన్ననా దోచ్చె ర్న నాద - జగ హ్ త్యర్థః 

స్వభావోక్తి రలంకారః, త దు క్షమ్- “స్వభావోక్తి రసా చారు యధావద్వస్తు 

వర్ణనమ్' ఇతి. 

క[తాగ్ని మాధాయ సమిత్సమృద్ధం స్వ మేవమూర్త వనర మష్టమూ 8 

en విధాతా తపసః ఫలానాం "కి నావీ కామేన తప స్చృభార . ర్? 
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టీక, తపసః= తేపస్సుయొక్క, ఫలా నా౦=ఫలము లయిన యింద త్వాదులను, 

స్వయం= తా స విధాతా = చెయు (ఇచ్చు) వా( డయిన్న అష్ట మూర్తిః = ఎనిమిది 

స్వరూపములవాండు - అకలా - మహే హిశ్వరుండు, తత్ర ఆత ని త్రెమున, నమ్ ఏవ మూ 

ర్య న్గరమ్=తన దే యగు రూపాంతరమును, స. = -ద్ధం సమిత్ =చిదుగులతో - 'నమి 

ద్ధమ్*మంట వె వెట్టంబడినట్టి, అగ్ని మొ=నిప్పును, ఆధాయ=ఉాంచి, శేన అపీ కామేన=ఏదో 

ఫశంకచేత, తపః =తప పస్సును, చచార= కావిం చెను. 

తా, ాఇతేరులతే పస్సులకు ఇంద త్యాదిఫలములను స్వయముగా ఇచ్చు వాండ 

యిన యామహేాశ్వరుండు ఆ నె త్తమున తేన యెనిమిదిమార్తు లలో నొక్క టి యగు నగ్ని ని 

చిదుగులతో మంట పెట్ట (ప్రతిష్టించి ఏకోరిక చత మూ తపస్సు చేయుచుండెను, 

వ్యా తే (తేతీ.తేపసః, ఫలానా మిస్ష్ర త్వాదీ గాం, సయం విధాతొ జన 

యితా-చాలే త్యర్థః; అష్టౌ మూర్తమయో యస్య సో ఒస్టమాంర్డి రీళ్వరః - వి. “భూ 

తార్క_ వరి యజ్వాయూ a రగ్రయో౬న్లా ప్రకీ ర్తి రి తా; ఇతి, తత్ర (ప్రస్థె స్వం స్వకీయ 

మేవ మూర్త నరం మూ క్రిఫేదం, సమిద్భిః - సమిద్ధం దీపిక్క నగ్ని, po (పతి 

ఫ్టాప్యం శే నాపీ కామేన క యాపీ Ph యం ల ప శ్చచార చకే = పి, “పయో 

జన మనుద్దిశ్య న మస్ష్టోఒపీ (ప్రవర్తతే ఇతి న్యాయాత్ కామే నే త్యు క్షన్ _త స్యా 

వాప్తసమ_స్తకామత్వాత్ శ్రేనాపీత్యుక్తమ్ 

అనర్హ న్ మ నై న్స్” త మదినాథః స్వన్లాకసా మర్చిత మర్చయిత్యా [55 

ఆరాధనా యాస్య నఖీసమేతాం సనూదిదేశ [పయతాం తనూజూామ్, 

టీక. అ దినాథః= కొండల అండు (హిమవంతుండు)) న. వ్టం= వెలలేనివానిని 

(అనలా అనంతమహీమాన్నితుని), స్వర్తాక సొం_స్యగ్గణస్యర్టము - ఒక సామ్=స్థాన 
ముగాయగలవారయిన దేవతలచేత, అర్చితేంజపూజింప(బడుచున్న వానిని తమ్= ఆ యీఃశ్వ 
రున్సి అరే నే టొ=పూజార్థమయిన జలము చేత, అర్చయి త్వా ఆవూజించినచాయడై, ఆ స్య జ ఈళ్వ 
కునియేక్,.., ఆరాధ నాయ==శు భూప కొ జక్క) సం, తాం---సఖీ= చెలులతో _ సమే 

తాం=కూడుకొన్న దియు, (పయ తౌం= నియమవంతు రాలును, (అగ తనూజాం=(తేన) 
కేమషారితనుు సమాది దేశ= నియమించెను. 

తౌ. _అనంళమహీమక లచాడును, దేవతలచేత పూజింపంబడుచున్న వాడును, 
అయిన యా ఉం తాను ఆర్ఫ్గ్యోదకముతోో వూజించినవా (డ్రై కిాయమవంశ డు 

శ్రా ' పోర్వ్వతిన్ని' జయావిజయ iiss తో డుగా, 
లాట చు - జ్ 

far 3 
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వ్యా — అసర్ధ ఛి మితి —౪దీణాం నాధే౭(డినాథో హీవావాకా, అర్థం 

మాల్య మగ్గు త త్యర్థ -ని “మాల్యే పూజావిధా వరః" 2 ఇ త్యమరఃజీదళ్హైదిభ్యో కళ 
ఇటి య(ప్రత్యయః వ అర్. సై న భవతీ త్యనర్థ న్ స్త స మనర్హ ఖ్ - అమూల్య మి త్యగ్థః, 

స్వర్ష-ఓకః స్టె సానం - యేషాం తేహాం-స్వక్లాక సాం hiner = మర్చితమ్ దేవైః పూజ్య 

మాన మి ర్య లేన ' మతిబుద్ధిపూజా ర్లేభ్య శ్చ ఇతి వ్యనూ”నే కః * : క్షస్ఫ్థ చ వర్త 

మాసే” ఇతి స్ట. తే మాళ్వర, మచే రణ ప్రాజార్థిేదశేన x “ పాడార్లాభ్యాం చి ఇతి 

యత్స్భతర్ణియ 8 he “పట్ తు త హ్వర్ణ థ్ న్ా పాద్యం పొదాయ వారిణి ఇ త్య 

మరః అర్బయిత్వా పూజయిత్వా ఒ స్యేశ్వరస్య ఆరాధనాయి సఖీఖ్యాం జయావిజ 

యాభ్యాం - సమెతాం (పఫపయతాం నియతాం తనూజాం సుతారం సమాదిదే స 

పయామాస, 

(ప్రత్యర్థిభాతా మ పీతాం సమాగో శు భూపమాణాం గిరినో2 నుమేనే, 

వికారహాతౌొ సతి నికియ శ్లో యేపాం న చేతాంనీ త వవదీ రః. 59 

టీక __గరిశ౩= శివుడు 'సమాధేః= యోగమునకు, ప్రత్యర్థిభూ తామ్ అసి ప్రతీ 
కాలు రాలు అయినను, కు శూషమాణాం= నేవించుచున్న ట్టి, తామ్ ఆఆపొర్వతిన్సి అను 

"మే నే=అంగీకరించెనుు ఏవి,..తౌ._-వికార=మార్పునకు _ హోతా=కారణము, 'సతి= 

ఉండంగా యేపాం చేతాంసి = ఎవరి మనస్నులు న వికియ స్త=మాజవో, త ఏవ == 

వారే, ధీరాః= దృఢ చిత్తులు, 

తౌ..__ళ్వుండు యోగమునకు (పతికూలురా లయినను పార్వతి సేవించుచుండు 

టకు ఒప్పుకొనెను, ఏలనంగా మనస్సు చెదరుటకు కారణ మున్న ప్పటికిని ఎవరి మనస్సు 

వఎదరదో వారే గదా ధీరులు 

వ్యా*--- (ప్రత్యర్థితి. — గిరిశః శివకి 'సమాఖేః, ప్రత్యర్ధి రిభూ తం (ప్రతీపకు 

న మపి ౫ సుఫ్సు పేరి సమా'స;, వళ మన నీ౦ కుశ్రూవనూణాం _ 'నేవమా నాం 

సనఃి ఇ “ సెపదక్ తాం పార్వతీ, తు ae a : ప్రతిషిద్దవా ని 
త్యభి ప్రాయ న వైతావతా ధరస్య కళ్చీ ద్వికార ఇ త్యాళయః, థిరత్వ మే వార్థా 

నరన్యాసే నావా - వికా శేతి...-వికారస్య (ప్రకృతే రన్యధాత్వన్య- హేతా చ్ర్రీసన్ని 

ధానాదికారణో సతి విద్యమా నేఒవప్పీ యేషాం చేతాంసి న వ్మిక్రియ్డే న వికృతిం నీ 

యస్తే త ఏవ ధీరాః * *విక్రియనే ఇతి కరణి లట్, 
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శుళూస్మా పకార మే వాపా, 

అవచితబలివుప్పా వేదిసమార్షద మా 
నియమవిధిజలానాం బర్షిపాం -నోపనే తీ | 
గిరిక ముపచవాగర (ప్రత్యహం సా ను శేల్లీ 
నియఘుమితపరి ఖే దా తచ్చిరశ్చన్ద /పాదై ః. 60 

ఇతి (ల కాళిదాసకృతా కుమారసమ్మ వే పథమ స్పర్షః. 
టీక, శు కూహె(ప్రకారమును చెప్పుచున్నా (డు. సుశేకీ=సౌంపయిన తలవ్వ (డ్రుకలు గలదైన, సా = పార్వతి అః. హా అవచిత=కేయంయబడిన _ బలిప్రు స్వా == 

పూజార్థమయిన ఫువ్వులుగలదియు, చేది... తొ. వేది = నియమ వేదికను _ సమాగ్త = 
ఊడ్నుట_యందు వ దతా= నేర్పరియు, నియ, *, నాం -నియమవిధి=ని త్యానుస్టానమున 
కన = జలా నాం=నీళ్లను, బర్హిసాం చ = దగ్భలను, ఉప నేనీ ణా తెచ్చి పెట్టునదియు, 
(అయి త,, “దైః---తత్ =గిరిశునియొక్క__ 50; =తలయందలి._ చన్ట్రు=-చందునియొక్క__ 
భాదెః=కిరణములచేత, ని**+దానియమిత=అడంపంబడిన _ పరిఖేదా= అలఫుగలదై, 
(పత్యపహం౦=(ప్రతిదినమ్యు గిరిశమ్ శివుని ఉఆపచణార= సేవించెను 

తౌ__సుకేశి యగు పార్వతి పూజకై వువ్వులు కోసి తెచ్చుచు నియమ వేదికను 
చక్క_ (గా శుభ 9) ముచేయు దు, నిత్వానుస్థా నార్థము నీళ్లును దగ్భలును తెచ్చి పెట్టుచ్చు 
(పతిదినమును శివుని కొలుచుచుంణెను. ఆఅ మయొక్క_ యలంతను శివశిరమునందలి చం (దుని కిరణములు తీర్చు చుండినవి. 

వ్యా,---అవచి తే తి, సు శేకీ క్ భనమార్ధజా ఈ “స్వాజ్రా చో వసర్ట'నా దస౦ం యోగోపథాతక్' ఇతి జీప్, సా పార్వ త్యవచితాని లూ నాని-బలిఫప్రుప్పాణి వూజాకును మాని - యయా స్మా వేదే ర్నియమవేదికాయా _ సంమా న్లే సంమార్షనే_. దశా నియమ విభే ర్నిత్యక రానుస్తానస్య _ యాని జలాని తేషాం, బర్హిసాం కుకానాం చోపెనే (త్యా "నేతి సతీ, తస్య గిరిశస్య _ శిరని-చన్ష్రస్య _ పాడై రశిఖిః; - ని “పాడా రళ్ళ స్రల్ల్ 9 తు ర్యాంకాః! ఇ త్యమరః, నియమిత ఫరి"కేదా నివ_్దిత పరిశ్రమా స్క త్యవాన్యవాని (పతే హామ్ * “ అవ్యయం విభక్తి సమోప సమృద్ది ఇ త్యాదినా య ధా స్థఒవ్యయి భావః. *  నప్రంసకా దన్యతరస్యామ్ ఇ త్య చ్చరిత్యయః, గరిక మపచచార కు క్రూ పాల (శే, ఇతి (శ్రీ మహామహోపాధ్యాయ కోలా చల మళల్లినాధనూరి విరచికయా 
సంజీవస్తేనమాఖ్య యా వ్యాఖ్యయా సమేత (శీ కాలి దాసకృతా 

కుమారసంభవే మహాకావ్య ఉమోత్స లే రామ 
(ప్రథమః సర్లః, 

క 



తసి వి పక్ఫతాః కాలే తారకేణ దవనొకసః 

తురాసాహం సురోభాయ ఛామన స్వాయంభోనం యయుః 1 
టీక ___తసీ కా కాలే పార్వతి సేయు నాశుళూపాకాలమందు, తారశేణ== 

తెరకాసురునిచెత, విపకృతొః=పీడితులయిన (జయింపంబడిన్స, దిపొకసనః = వేల్చులు 
తురాసాహం౦ం్ట ఇ౦(ద్రుని ప్రరోధాయ == ముందుందుకొని, స్వాయంభువం = (బహ్హ్మా 
దవునిదెన, ధామ = స్థానమునకు (అనగా = సత్యలోకమునక్ర) యయుః = పోయిరి 

తౌ, పార్వతి పర మేళ్వరుని శుకూషెంచుచున్న యాసమయమున, చేవతలు 
తారకాసురునికి ఓడినవానై వానిపెట్లు బాధల కోర్వలేక, ఆ కస్ట్రములు తీర్చు మని బహ 
దేవుని వేండుటకై (బవ్యాలోకమునకు ఇంద్రుని వెంట నరిగిరి 

వ్యా, కసీ న్చితి.___తస్నికా కాలే పార్వతీకుకూపాకాల్కే తారశేణ తారక 
నామ్నా వ(జణఖఫపు లణ శేనచి దసుశేణ, విప్రకృతా ఊపఫ్లుత్సా దివ మోక; స్థానం 
యేషాం తే దిపాకసో చేవ _ ని, “ దివం స్టర్రేల_న్టరి తే చి ఇతి విశ్వః 4 ద్వా ధోక 
ఇతి పకే పృషోదరాదిత్వాత్ సాధు; తురం త్వరితం సావాయ త్యభిభవ తీరి తురా 
హైట్ _ సాసాయలే ఛెస్పె రాదికాత్ క్వెప్ ఫ్లా నహీావృతలీవృషి _ | ఇ త్యాదినా పూర్వ 

పదన్య దీర్భ 8 - (పకృతిగ్రవాణే (పాతిపదిక స్యాపి గ్రవాణాత్ _ ముగబోధకార స్తు 
తురాశబ్ద ప్రాబన్హ్ల ఇ త్యాచస్టే - తం తురాసాహం దేవేన్షమ్ * అజాదిషు సాడ్ 

రూపత్వాభావాత్ క క సహేః సాడః సజ ఇతి సత్వం న భవతి ఫురోధాయ ఫుర 
స్కత్య, సయంభువో (బ్రహ్మణ ఇదం సాయంభువమ్ x సంజ్ఞాపూర్వక విశే రనిత్య 
శ్వాత్ % ఓ ర్రుణణి ఇతి గుణో నృ ధామ స్థానం; యయుః [బహలోకం జగ్గు రి త్యర్థః. 

"_ శేపా మావిరభూ దృప్యా పరిమూనముఖ శియాం, 
సరసాం సువ్రపదానాం (పాత ది౯ాధితిమా నివ 2 
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టీక... అబజ = పుట్టువుళేనివాయడా, ఆపామ్ = నీళ్ళయొక్క_, ఆన్హః= లోపల, 

త్వయా = నీచేత అమోఘం = వ్యర్భియుకాని, యత్ బీజమ్ = ఏ నిత్తనమ్సు ఊఉ ప్రం= 

నాటంబడజీనదో, అత;=ఆబీజమునుండ్కి చ, .. రం-చర=జంగమమును (చరించునదియు a 

అవరం = సావరమును (చరింపనిదియు, అగు, విశ్వం = (ప్రపంగము, (ఉక్పన్న మొ = 
పుట్టినది, తస్య = ఆవిళ్యమునకు, (ప్రభవః = జన్మకారణముగ్యా గీయనే = కొనియాడ 
బడుచున్నా వు. | 

తా __ఫుట్టుక లేని యోభగవంతు.డా) నీళ్ళలోపల నీవురి త కానిదైన యే వి తన 

మను నాటిలివో, దానినుండి స్టావర జంగమాత్మేక మయిన యీ (ప్రపంచము పుట్టినది, 

కావున నిన్ను ఈ (పపం చయుయొ క్కు... జన కారణ మని కొనియాడుదురు, 

చ్యా,-య దిలి...._ న జూయత ఇ త్యజః - సీ అజ అపాం జలాన్యా మ్ల 

స గయా యా దమోసఘు మవన్ల సం) బీజం వీర, ము ప్పం నికీ ప్పమ్ - “ము క్తమ్ ఇతి 
పాళే విసృష్ట మి త్యర్థః - ని “శుక్రం తేజోశేతసీ చ బీజ వీ శ్యేన్టియాణి ది ఇ త్యమరః, 
అత స్తే వీజ్రా చరాచరం స్థావర జబ్బమాత్మ్మకమ్ * సమావారే ద్యకొదై పకవద్భావః, 
విశ్వం జగత్ , ఉత్పన్న మితి శేష, తస్య విశ్వస్య; (పభవ తేనా దితి (పభ దః "కా 

రణం, గీయ సే*అద కృ రా చరం విశ్వం (ప్రసవ స్తస్య గయే” ఇతీ పాకే _ అద ఇదం _ 

దెరావఠం విశ్వం అ తస్య బిీజన్య - (పసవో గీయతే -_ లోక రిచి శస, ఆత మను$ = 

“అప ఏవ సస శాడా తౌసు బీజ మవాస్పజత్, 

త దణ్గ మభవద్ హైమం సన్నా సాంశుసమ ప్రభ మ్ క ఇతి, 

తిస్ఫృభి _స్వ మవస్థాభి ర హిమాన ముదీఠయః౯ 
(పళ యస్టితిసన్హాణా ముక? కారణతాం గతః 6 

టీక, ఏక =(సృష్టికి ముందు) ఒక్కు_(డవే యె యున్న త్వంజనీవు; (తిస్ఫ 

భః ఆవస్థాభిః = మూండు దళలచెక్స మహిమానమ్ = (నీ) [ఫఫొవమున్సు ఊదీరంయ కా = 
(ప్రకటించుచు, (ప. .కకౌం - (ప్రళయ - చనాశమునకును _ నీలి జ రత్కణమునకును _ 
సగ్షాణాం = సృష్టికిన్సి కారణతాం = హేత్తుత్వమున్వు గతః = పాందినవాండవు. 

తౌ,సృస్టికి మందు ఒక్క_ండవ మై యున్న నీవు రజ స్పత్త్వ తమో మయము 
లగు (బకా విమ్షు మే హీశ్వర రూపరులే మాండుదళలచేత నీ ప్రభావమును (పకటించి సృష్టి 
స్ట్తె సంహోరములకు మూంటికిని కారణభూతు(డ వె యున్నావు 

వ్యా.--శిఫ్యఖిః రితీ ఏకః సృస్టేః ప్రా క్కేవల్వ చ పరి తిస్యఖి రవస్థాభి 
మ్రైగణ్యమయీయ్ ర్లరినారబ్రహ్మస్థరూ పాళి, క్ష హీమానం నిజక్యక్త్రి నుదీరయకా నిజ 

షై 



మ్బయ జ్, (ప్రలయస్థితిసగ్టాణా మ్ల స్టీత్యుత్స త్తీనాం, కారణతాం గతః, ఇదం “పళ్ళా 
చెద ముపేయుష్నేి ఇ త్య'స్య వివరణ మతో న గ తార్థత్వదోప£, 

వానిని. 

7 జ్ర జ లి ఇల ఓల 
భూతసృష్టిక రత ముక్తా మిథున సృష్ట ర్రీథ్ధం మూ ర్లిమతో (బహ్మణో భేద మాహా, 

(స్ర్రీసుంనా వాత భాగా తే భీన్నమూ శః నీనృత్షుయా, 
(పసూతిభాజః సర్షస్య తా 'వేవ వితకా సృతె, / 

టీక. తు వుంసౌ= శ్రీ ప్రదషులు, సీస్పక్షుయా = సృజించు నిచ్చ చేత, భిన్న 
మూ రె: ఫిన్న =నెండుగా. జేయంబడిన-మా శ్రేః:=స్వయోపము గలవాండ వయిన తేజ 

(ప్ర? * *జః..-(ప్రనూతి= ఉత్ప ల్తిని _ ఫాజః= పొందియున్న , సర్దస్య=నృష్టికి, పితరౌ = తల్లి 
దం(డ్రులు గా, స్మృతే = చెప్పంబడినవి, 

శ] 

లౌ, మిథునస్ళ ప్రి నిమిత్తము శెండుగా చీలిన నీ దీవాముయొక్క_ ఛాగముతే 
త్రీ పురుషులు, ఆ రండుభాగములనే పుట్టుక నొందుజంతు వులకు తల్లిదండ్రు లని పెద్దలు 
వ్యవహరింతురు, - 

వ్యా - ప్రీ వుంసా విలి. స్రీ చ పుమాం శ్వ శ్ర్రీవుంపౌ * “అచతుర _ 
ఇ త్యాదినాఒచ్చ9త్యయానో నిపాత;, సిస్ఫకుయా (సము మిచ్చయా, ఫిన్న నూరే ర 
ధాకృకవిగశాస్య, లేత వాత్మనో దెవాస్య - భాగా వాతభాగా - ని, “ఆతా జీచే 
థృతౌ దేషా స్వభా వే పరమాత్మే ని ఇతి విశ్వ, తా చేవ భాగ్యా (పనూతిభాజ ఉత్ప త్రీ 
భజ, స్పజ్యత ఇల స = సస్య - నిజస్ఫ'స్లే ర త్యర్థః, మాతా చ పితా చ పీతరాణ 
ముతా మా. ఈ” ఇ నీక శేషం సత్" లా వృద్ థై రితి శేపః, అత్ర మను; = 

“ద్విధా కృత్వా౬౬తె సూ దేవా మ నేన పురుపో ౬ భవత్, 
అర్హేన నారీ తస్యాం స విరాజ మస్ఫజత్ (ప్రభుః ఇరీ, 

స్వ కాలపరిమాణేన వ్య స్త ర్మాతిన్షివస్య శే 
యా త్తు స్వప్నావభోథా తౌ భూతానాం పళయోదయా. రీ 

టీక, స్వః *.న-_'స్య౭నీయొక్కో. _ కాల = కాలముమొక్క_ _ పరిమాసీస= 
కో లత పకారము, వ్య* * .న్య---వ్య క్త = విభబింపంబడిన - రా(తిన్టివ స్య కేయును పవ 
లును గలయట్లి, "లేజనీకు, య్ తుజ ష్రవి, స్వ***ధ్ా-_-న్వవ్న =నిదయు- అవబోధా= 

మెలకువయు “సో, తౌ ఏవ = అవి యే భూతానాం ౬ స్పజింపంబడన వానికి, (ప, 
(యయౌ (పళయ౭సఫంహారమును _ ఉదయా =సృష్టియును, (ఆయియున్న వి). 



న్టీలై కుమూరస౦భ వే 

తా.__నీవు నీకాలపరిమాణము.పకారము నీకు రాత్రిని పగటిని ఏర్పటుచుకొని 
యున్నావు, అందు నీవు నిద్రించుకాల మయినర్శాతి భూతములకు [ప్రళయము గాన్సు 

నీ "మెలంకువకాలమయిన పగలు భూతములకు సృష్టి గాను ఉన్నవి. 

వ్యా ---స్వకా లలి, న్వకాలస్య - పరిమాణేన “చ తుర్యుగసవా(ప్రాణి (బహ 

ఇకో దిన ము ద్య లే! ఇ త్యుక్షరూపేణ వ్యస్తం విభ క్షం - ర్మాతిన్దివం రాత్య్రవానీ _' 
యస్య తస్య, * యద్యపి “ఆచతుర - ఆదినూ( లేణ రాత" శ దివా చ ర్యా తిన్లి న 
మితి సష్తమ్యశే వృత ద్వన్వ ఇ త్యుక్తం - తథాటఓవప్ “ దోహామన్య నుపాూః * “దివాళ్ల 

మన్యా రాత్రి ఇ త్యాదౌ కర్యవ ద (శౌ (ప్రాతీపడికాగ్గ భృ త్రీక్వం కథంచిత్ (ప్ర 
యోగబలా దాశ్రయణీయమ్, తే తవు యా తు స్వప్నావబోధా తా జేన భూతానాం, 
(పలయోదయా సంహారస్పప్రి, య చాహుః - 

“యదా స దేవో జాగ ర్ల త్ర దైవ చ తే జగత్, 

యదా స్వపితి కావాలా తదా సర్వం (పలీయ లే | ఇదీ, 

ఏత చ్చ డైనన్షినసృసి పలయాభపాయకం - నుహాప్రలయ'స్య (బహ్మణో వష్టళతా స్తే 
ఫావిత్వాత్ , 

జగదొ్య్యాని రయోని _స్ప(ం, జగదనో నిర నకః, 
జగ దాది రనాది _స్వ్వం; జగదీకో నిరీశ్వర*, 9 

టీక, _(హీభ గవక్ జు ఒభగవంతుడా), త్యం న నీవు, బీ, నీక IN ల్ = 

(పపంచమునకు _- యోనిః = కారణమవ్వు (స్వయము, అధయోని$ = కారణము లేని 
వాడవు (త్వర జగత్ = లోకముయొక్క - అ నః=సంహారకుడవ్ర, (స్యయమ్సు, 
నిర నక ।='సంహారకుండు లేనివా(డవ్రు తం, జగత్ = లోకములకు _ ఆదిః=ముందున్న 
వాడవు (స్వయము), అనాదిః = అఆదిలేనివాండవు, త్వం జగత్ = లోకములకు _ 
ఈశః = దొరవ్రు (స్వయము), నిరీశ్వరః = దొరలేనివాండవు. 

తా... ఓీభగవంతుండా, నీవు (ప్రపంచమునకు కారణభూతుడవ్రు నీక కారణ 
ము లేద్చు నీవు లోకములను సంపహారించు వాండవు, నిన్ను సంవారించువాండు లేడు నీవు 
(రక సృష్టికి ఫూర్య మున్న వాండవ్సు నీక పూర్వ 'మెవ్వండును లేడు నీవు జగత్తులకు శ, 
ద్రభువవ్లు నీక (ప్రభువెవ్వ(డును లేడు. , - 

స్స Hope ల య న అ సా దితి పాాళభగ వడా 2 త్వం, జగత్యోని రగ కారణం రయి క్ 
మయి. ర వ్యూడిత్వా దకారణక స్ప సమ్ అ నయత్ త్వ న్లః * పాణ శ్. జాతో 

లన్ని. జాక్చంవ్యార్మూ.స్వయర నిర్నక్టకో, నిత్య త్వా ద గ్రరహిత త్వర జంశా మూడ ర్ల 
| 
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వి తీయ స్స రః లి 

దాదిః - స్పష్టేః (ప్రా గవి సన్ని త్యగ్గక, అత ఏవ త్వృ మనాది రాదిరహిత$ త్వం 

జగతా -మోశో నియన్తా, స్వయం, నదీ (రః - అనియమ్య ఇ క్యర్ణ -ఐ “యతో వా 

ఇమాని భూతాని జాయ నె ఇత్యాది (కుతి ర వా(త్ర (పమాణమ్ 

* అ (తాయోని రిత్యాదౌ నజ్బాత్సురువాశ్రయకో విరోధ - బహు వీహీణా తు 
తత్సరిహార ఇతి విరోధాభాసాలంకాగః, యధాహుః-విరోధాభాస క విరోధ$ఃి ఇతి, 

తవతు న (పపష్బు స్యేవ జన్మతిరో ధా నజ్ఞా నేషు పరాెపీ శే త్యాహా, -_- 

తాన మాత నా వేత్తి, సృజ స్నాకాౌన మాత ఆ మాల నా త్స, సృజ షన గా! 

5 స జ జ వ 

టీక. ( కాభగవళా), త్వమ్ ఆతానమ్=నిన్ను ఆత్మనా = నీచేత నే వేత్సి= 

ఎటుంగుదువ్ర, ఆతానమ్, ఆత్తన్యా సృజసీ = నిర్గింతువు, కృతినా = సమష్థండవయిన, 

ఆత్మనా, ఆత స్యేవ = నీయందే, (పలీయ'సే = లయ మొ౦టబెదవు 

తా... ఓీఛగవంతు6డ్చా నిన్ను నీవు స్వయముగా నే ఎటుంగుదును,నిన్చ నీయంచదే 

స్వయము గానే సృజించుకొందువు, నీవు నీయంచే స్వయము గానే అడంగెదవు) (ప్రపంచ 

మునకుం బోలె నికు జ్ఞానస కస నం ఒకరియ పేతు. లేదు, 

వ్యా _అఆతాన మిలీ. = హే భగవక్, త్వ, మాతానం లే కానుగ హోర్భం (బ్రహ్మ 

*పీ ఇోత్పిపాదయిషితేం స్వస్వరూప, మాత్ర చనెవృ వేల్సి బానాసి _ సర్వా (క్ర 

యా క రృవ్యార్థక్షై నూర్వి కేవి భావః, కధా౬౬శాన మాత్మ నెవ - ఆత్మ శ్వ వే త్య 

వ సంబధ్య తే —- స్వస్మి న్నవ స్పజిసి బా అధిస్థాన ఖ్ స్వయ చే స్ త్యేగ్గః - 

నే నుహీమ్మి ప్రతిస్టి షతమ్) ఇటి (శుఠెః, కృతినా సమర్లెన -ఇదం సర్వత సంబధ్య 

హో అత్య నా సే నె, వాత స్యేవ (పలియ సే స్వస్వి న్నేవ (పలీచూ ఛవసీ శ లీయే 

జెళావాదికాళ్ కర్తరి లక్ ఫా (పకృత్యాదిభ్య ఉప సంఖ్యానమ్' ఇతీ వా ర్లికార్ 

సర్వ శ్రౌత చవి తృతీయా, న హి తె (పపజ్బు స్యేవ జ్ఞానోత్స త్తిలయేసు పరాపెపే 

శతి ఫలితార్గః 
ననీ 

(దవ స్పంఘాతక రినః, స్గూలః సూట్, లఘు రురుః, 

వ్యక్ న. కేతర శ్వాసని, (ఇం తై Wey 11 

టీక (ఓ థగవంతు.డా నీవు) (ద దవ; రసాత త కుడవ, నం... నః-ా-సంఘాత- 

దట్టం పుంగూర్పుచెత - కరినః = గట్టివాండవు, స్థూలః జా లావయినవా.డోవు, సూత్ముః= 

ఇంద్రియములకు గో చరింపనివాండవ్లు లఘు; = తేలికవ్రు గురుః = బరువన్రు వ్య_క్ట8 = 



ర్ర్డ్తీ కువమూరస౦భ వే 

కార్యరూఫుండవు, వ్య శేతర శ్చ =వ్య క్షముకంశు చేజగువాడవు ను - అనలా కారణ 

రూపూండవును గా అసీ = ఉన్నావు (ఇట్లు, విభూతిషు = విశ్వర్యములయందు, 

తే = నీక్కు (పొకామ్యమ్ = యశథేళ్ళత్వము, (కలదు), | 

లౌ ఒభగవంతు(డ్కా నీవు నదిసము. దాదులవలె రసస్వరూపుండవు కొండలు 

లోనగువానివ ల చిక్క నికూర్చు చేత క రిను(డవు, కన్ను లక గపడు ఘకుటాదులవలె లా వ 

యినవా(డవ్రు పరమాశ్యాదులవశె ఇందియాగోచరుండవ్రు దూది ఖోనగువానివ లె శేలి 
క యెనవా(డన్ర్కు బంగారు లోనగువానివ ఆ బరు వయినవా.డవు, కార్యరూ పుండవు, 

కారణరూా వుండవును, ఇట్లు నీకు అణిమాది న్పశ్షర ములు ఇచ్చాను సారులుగా నున్న వి, 

వ్యా --(ద్రవ ఇతి --త్వమి త్యనుపజ్య తే _ హే భగవకా, త్వం, (దవః సరి 

త్సము(ద్రాదివ (ద్రసాత్తకోఒ సి సంఘా తేన నివిడసంయో గేన-కఠి సో మహీభ రాదివల్, 
స్థూల ఇన్ట్రియ(గహణయోగ్యో  భుటాదివత్, నూత్న ఒతీన్ష్రియః పరమాణ్వాదివత్ , 
లఘు రుత్ఫ్సత నయోగ్య సూలాదివత్ , గురు రెమా(ద్రివ దచలనీయ;, వ్యకః కార్యరూ 

పోఒస్సీ వ్యక్రేతరః కారణారూప క్చాసీ, ఏవం విభూతి ప్వణిమాదిషు తే తవు (పకా 
మస్య భావః (ఫాకామ్యం యదా కొమతే (మ్. 

ఆద్దతః (పణనవ్రా యాసాం, న్వ్యాయె _స్తిభి రుదిరణమ్, 

భే EN ఫలం స్వర్ష నానాం త్వం [ప్రభవొ గిరామ్, 12 

టీక. ఓభ గవానుండ్యా యాసాం గిరాం= ఏ వాక్కులకు, (పణవః= ఓంకారము, 
ఉఊర్హాతః = ఆరంభ మో, (తెభిః న్యా = మూడు స్యరములతో, ఉ దిరణం=ఊ ఇచ్చా 
రణమో, కర్మ = పని, యజ్ఞః = జన్న మో, ఫలం= (ప్రయోజనము, స్వర్షః = నమో, 
తౌసాం (గాం) = ఆవాక్కు. లకు, త్వం = నివ్రు (ప్రభవః == కారణమవు, 

తౌ,.._ఏచాక్కులకు ఆరంభము ఓంకారమో, ఉదా తానుదాత్త 'స్యరితము 
లనెడు మూండుస్వరములతో ఉచ్చారణమోో పని యజ్ఞ మో భలము స్వర్దమో ఆవేద 
బాక్కు_లకు నీవే కారణమును. 

వ్యా... ఉఊద్దాత ఇతి...-హే భగవక్కా యాసాం, గరాం చావా, ముద్దాత ఊప 
(క్రమః, (ప్రణవ ఓంకా రాత్ర కః జనో ఓంకార! పణజా సమౌ” ఇతి - స్యా ధఖ్యా 
దాన ముద్దాత అరమృః* ఇతి చామరః - ఇద ముపసంహార స్యా పఫ్యుఫలకణమ్ - 

బి “(బవాణః (పణవం కుర్యా దాదా వే చ సర్వతః) 
య ఉనా త్యేనః కృతం పూర్వం పరస్తా చ్చ విశేషతః) _ 

ఇతీ- సరు క్రపరిశిష్టయో ర్యాస్య్క నీయ న్ల ఏభి రర్భసిశేషా ఇతి న్యాయా; స్యరాః _ 
ఉాక్తరచ -/విశోస్వరవిగేషా దర్భ ప్రతీప త్తి: =, *య-శేస్ట్రళతు: స్వరతోఒపరాధాత్) 



ద్వితీ య స్స ర్లః కర్ 

ఇతి. యాసాం గిరాం _ (తిఖి ర్నా కమె రుదాత్తాను దా త్తస్వరితెః స్వవై, రుదిరణ 
ముచ్చారణమ్, యాసాం, కర్శ (పతిపాద్య మి క్యర్గః, యజ్ఞో బోోతి ప్రోమాదిః- నతు 

ర్లు వెత్యవన్షనాది రితి భానక, ఫలం స్వర్షః - కర్త చ్యా. శేతి శేసః-కర్య స్వర్హా (బహాప 
Pe ఆల 

న వర్టయో ర ఫ్యు పలతు, కే, త్వర తౌసాం గ రామ్- వేడానా మి త్యర్థ్క (పభవ త్యస్తా గిలి 
(ప్రభవః కారణమ్ - (పణేతా స్మతాక౯ా వా మతభేచేన 

సాంఖ్యమ తేన స్తువ_న్లి. 
(Th ఖో తుల లో ‘ మామన న్పి (పకృతిం వురువార్థ్మ వవ రర్హినీం, 

తద్దనికాన ముదానీనం త్వా మేన పరుషం విదుః 18 
టీక. (ఓ భగవంతు (డా), త్వాం = నిన్ను, ఫు. నీం-స్రురుష = ఆత్ర 

యొక్క - అర్థ == (ప్రయోజనమున్నకె _ (పవ రరినీం = (ప్రవ ర్తిల్లునట్టి, (పకృతిం=మూల 
కారణముగా ఆమన న్టి = చెప్పుదురు త్యామేవ == నిన్న, త..,నం-_తత్ = ఆప 
కృతిని - దర్శినం = చూచుచుండెడి, ఉదాసీనం = మాట మరక పురుషం = అక్ష 
నుగె, ఫదుః == తలంతురు 

rr 

తా. ఓభగవంతు ణా, నీవే స కష రజ స్తమో గుణాత్తికయై పురుషునికి భోగ 
మోతుములు సమకూర్చుటకు | ప్రవ ర్థిల్లుచుండు (ప్రకృతివని చెప్పుదురు నీవే ఆప 
కృతిని సాక్నీవలె నుడాస్నుండె చూచుచుండు నాత్య వనియును భావింతుర 

వ్యా. తా మితి... హే భగవక్షా - త్వాం పురుష స్యాన్థో భో గా పవగ్ల 
రూప - _స్పదర్గం (ప్రవర్తత ఇతి ప్రుకుపా్య(ప్రవ_ర్థినీ _ తాం (ప్రకృతిం ,లేగుణ్య్యాత కం 
మూలకారణమ్ - ని, “(ప్రకృతి పఖ్బభూ తేషు (పథధానే మాలకారణే? ఇతి యాదవః, 
ఆమన న్లి కథయ ని * “మ్నూ ఆభ్యాసే” ఇతి ఛాతో ర్లట్ *పా ఘా థా fog మ్నాి 
ఇత్యాదినా మనాదేళః _ (పకృతిపురుప భి డా గహాణాత్ (ప్రకృతి పురుష భదవ్వపదేశీః, 
త్వా మేవ్క తాం (ప్రకృతిం సాకీ కేన పళ్య తీతి తద్దర్శిన ముడాసీనం కూటస్థం, పురు 
హం, విదు కిద న్లి ౫ 6ల్సిద్రాశ్ ళో వా ఇతి మే రు సా దేళః-వి, “అజా మేకొం లోహా 
త శుక్షకృ ప్టైమ్” ఇత్తి (శుతి రత (పమాణమ్ 

త్వం వీత్యాణా మవి పితా, దేవానా మపి దేవతా, 
పరణో=కీ పర శ్వాస, విధాతా వేధసా మి 14 

టీక.__(ఓ భగవానుండా), పిత్యాణాక్ అపి = వీతృ దేవతలకు కూడు త్యం = 
నీవ్ఫ, వి కా = సీతృ దేవత వ్రు, దనానాకొ అపి జా 'వేల్చులకు సయితము, "దేవతా = చేల్చ్పన్ర, 



కువూరస౦భ వే ర 

పరతః అవీ == వెవానికంళు పర శ్చ = వెవాండవున్సు అసి = అగుదువు వేధసామ్ 
అపీ = (పజాపతులకు సయితము విధాతా = సన్టవు 

తా,.-ఓ భగవంతుడా నీవ్ర అగ్ని స్వాతౌది పితృ చెవత లకు సయితము తీర్చ 

జీయుడవ్ర, ఇం దాది దేవతలకు సయికము యజనీయుండవు;, పయివాని కెల్లను పయి 

వాడవు దమాది సృృష్టికర్పలను సయితము స్పజించినవాండవు. 

వ్యా.--లళ్వ మితి. హే భగవకా త్వం, పితాణా మన్నిప్వాత్తాదీనా మపి, 
పీతా లేపా మపి తర్పణీయ ఇ త్యర్ణక, దేవానా మినాదీన్సా మవీ దేవతా లేపా మపి 
యజనీయ ఇ ల్యర్థ$ పగతో౭పి పర కాసి సరో త్రరో౭ సీ త్యర్థః 

“ఇన్టిఎయే ఛ్యః పరా వ్యార్హా, అర్లెభ్య శ్లో పరం మనం, 

మనస శృ పరా బుద్ధి, రుద్దా రాత మహాం స్తతః, 

మవాత్వ పర నువ్వ క్త) మవ్యక్వాత్ పురువ। పరః, 

స్రరుషా న్న పరం కిజోత్ , సా కాస్థా సా పరాగతిః, 

ఇతి సరో త్తర త్వాఖిధా నాత్ , చేధసాం దమాదీన్నా మపీ, విధాతా (సహ్రైజసి, 

త్వ మేవ హవ్యం హతా చ, భోజ్యం భోక్తా చ, శాశ్వతః, 
వేద్యం చ వెదితా వాసి, ధాతా భయం చ యత్ పగమ్.15 
టీక. (ఓ భగవంతుడా), కాశ్వతః = సదా ఉండువాండవయిన, తమేవ == 

నీవే, వావ్యం = ఆహుతివి హోతా చ= 'వెల్బు వాండవు ను, భోజ్య౦==ఆోహారమవు, 

భోకా చ == భుజించువాశిడవు ను వేద్యంజఎబుంగనగు వస్తువవు వేదితా చ = ఎజుం 
గువాండవు న్కు అసీ=అగుదువు యత్ పరం భ్యేయం=ఏ యుత్కస్థనుయిన వస్తువును 
ధ్యానింప వలయు నూ ఆ వస్తువవు, ధ్యాతా చ == థధ్యానించువాండవు ను 

తా ఓ భగవంతుడా సదా ఆం౦డునట్రి నీవే ఆహాుతివియు వేల్చు వాడ 
వ్రన్కు ఆన్న మచవును భో క్షవును ఎజంగనగు వస్తువవు ఎలి (గువాండనును, అన్ని టికం పెను 
పయి దగు భ్యేయమవును ధ్యాతవును, 

| ల ~ వేతి._శళ్వ రృెద్ధః లీ ఎేషికో ఒణ్బ9క్యీయ; - య ద్యవీ 
క్ర ఇపవాదః - ఆత ఏవ సూత కార స్వాపి (పయో శి * యీహైం 

చ విరోధ శాళ్వతికఃళి ఇతి _ తధా౭వపి (పయోగవకాత్ సాధు రితి వామన ఇతి 
BO న Cy స్త్వ మేవ హూయత ఇతి నావ్యం సావి రాజ్యాదిక మ్, 
నక యజమాన శ్చాస్స్ భోజ్య మభ్యవహార్య మన్న మ్ “భోజ్యం 

ఛా జ నిపాకచాత్ కుత్వాభావళ భోక్తాఒన్నాద క్చాస్సి వేద్యం సామోత్కా 
4 | 



ద్వి తియ స్ప రః, ద్ 

ర్యం వస్తు వేదితా సాకాత్క_రా చాసీ ధ్యాతా సృరా చు య త్పరం వస్తు 'ధ్యేయం 

త చ్చాస్స్ సామా త్కారసాధనభూత్యప్రత్యయవి శేష పవాహో ధ్యానమ్. 
errr re 

ఇతి తేభ్యః స్తు నుతి; శ్రుత్వా యధాధా౯ హృదయజ్లమాః, 

(పసా దాభిముఖో వెధాః (పత్యువాచ ది వాక సః 16 

“టీక... వేధ్యాః = (బహ, ఇచి = ఇట్లు, తేభ్యః = = ఆవేల్పులవలన, యధార్ధాః = 

సత్యేములును, (ఆందువలన సే, హృదయజ్ఞమాః = మమోసహరములును, (అగు, స్తుతీః= 

స్పా త్రములను, (శు త్వాజ=విని, (ప. .ఖ-(పసాద = అనుగవామునకు _ అఫియుఖః = 

పూను కొన్న వాం డయి దివౌకసః = వేల్చులక్కు (పత్యువాచ = ఉత్తరము పలికెను, 

తా... ఈతీరన జేవతలు సక్యములును మహఘూవారములును అయిన న్లోత్రములు 

చేయం గా విని (బ్రహ్మదేవుడు కరుణాపరాయణుండై వారికి ఇట్లు ఉత్తరము పలికెను. 

వ్యా. --ఇతీ తి.__-వేధా (బ పాతి, తేభ్యో దేవేభ్యః ఫ్ర “ఆఖ్యా తోపయోే' 

ఇ త్యపాదానత్వాత్. పఇ్బుమ్ర యధాధా౯ః సత్యా, అత ఏవ హృదయం గచ్చ న్తీతి 

హృదయజ్ఞమా కు సూహారాః ఈ ఖచ్చ9కరణే “౫మేః సు ప్యుపసంఖ్యా నమ్” ఇతి 

ఖ చ్చ9త్య్యయః * * అరుద్వి౯పదజ_న్పస్య ముమ్ ఇతి ముమాగమః స్తుతిః స్తోతాణి 

(శుత్వా, (పసాదాభిముఖో ౬నుగహా! ప్రవణః సక్కా దినౌకసో చెవాకా (పత్యు వాచ, 

పురాణస్య కవ స్తస్య చతురు రుఖసవిారితా 

(పవృ త్తి తి రాసీ చ శా నాం చరితార్థా చతుష్తయూా, 17 

న. టీక, అక్ ఏ క్ ట్ట. —చతుస్త్రయీ = జా విధములైన శహ్లా 

నాం ప వృత్తి వ'ిః = మాటలరమొుక్క_ వ్యాపారము, ఫురాణస్య కవే = hi ge 

యిన, తస్య = అ బవ్హాయొక ్క, చ తౌ చతుః = నాలుగు _ = పోరుల 

తో _ సమిరితా = ఉచ్చరింపంబడినదై, దరితార్థా = eo ఆసీన్ = 

ఆయెను, 

తా.---జాతి (ద్రవ్య గుణ (క్రియా భేదములచేతను పరా పళ్య న్తీ మధ్యమా వైఖరీ 

స్వరూపములచేతను ఇాంటకువిథ మట వర్తి ల్దుఫాప పఫురాతనవాక్కు- లగు వేదములకు 

కవియెన యా(బ్రవ్యాయొక్క_ తా ను ద్బరింపంబడినడై సార్థక త్వమును 

పాందెను, 

వ్యా. అథ కవి రాసా. పురాణ స్వేతి. ---(ద్రవ్యగుణ[కియాజాతి ఇ బేన చత 

రో2 వయచా అస్యా ఇతి చతుష్టయా వతుర్విథా * “సంఖ్యాయా అవయచే తయప్ 

ఇతి తయప్ ౫% “టిస్టైణ్టయసచ్ - * ఇత్యాదినా జీప్, శబా నాం వ్రవృ త్తీ Pe 

(ప్రమఖా వోగర్య్రత్తిః --డాక్తంశని - క్ష 

g , 
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6 వఖరీ శబ్లనిప్పు త్తి ర ధ్యమా (శుతినోచరా, 

ద్యోతితార్థా చ పళ్యదన్టీ సూక్తు వా గనపాయినీ* ఇతి, 

పు రాణస్య ఫురాతనస్య న పృపోద రాది త్వాత్ సాధుః, కనే కవయితు, స్తస్య (బవబ్యాగా, 

శ్చతుర్శి, యఖైః సమిరితా సతీ 4 “ శ్రద్ధ తా థల _ ఇత్యాది సూత్తరపదసమాసః _ 

త ణి Ae 6 ధ్ pr సమాహాశే చతుర్ను భీతి స్యాత్, చరిళశార్హా ఒన్వస్థ ౬౬సత్ _ చతుర్తుఖోచ్చారణా 

ఇ్యాతుర్విధ్యం సభల మాస ది త్యర్లః : 

స్వాగతం స్వా నధీకారా౯ (పభానై రనలమ్బ క వః 

యుగ ప ద్యుగ బాహుభ్యః (పాస్పెభ్యః _పాజ్యవ్మ్క వమూః, 18 

టీక, భగవద్వాక్యము (ప్రా. ..మాః - (ప్రాజ్య = మిక్కు_టమయిన - విక 
మొ; = పరాక్రమముగల యోదేవతేలారాా స్వాకా = మోవయిన, అధీకా రాక్ = 

నియోగములన్సు (పభావైః = సామస్థ గ్రములచెత్స అవలన్ను ర = నహీంచియు యుగ 

పత్ =ఒక్కు_ముడిగా, (పొ ప్తేభ్యః = వచ్చి వట్ట వారికి, యు. . , భర5యుగ = కాండి 

వంటి - బాహుభ్య; = భుజములుగలవారిక్సి వః = మిక్సు స్వాగతమ్ = మంచిరాకయా! 

తె ---పరా[క మాధికుల రగు మోవేల్పులారా, మీమీ యధికారములను సాను 

ర ్రములచే నెజువేర్చుచుండియు ఒక్కుమ్మడి నిచ్చటి కేతెంచిన యూజానుబా హువులకు 

మికు కుశలమా? 

వ్యా -- స్వాగత మితి... హే (ప్రాజ్యవిక్రమాః ప్రభూతపరా[కమా దేవాః - 

ని, “(పొజ్యం భూరి (పభూతం చి ఇతి యాదవః, సాక స్యకీయా, నధీకా రా 

న్నియోగాకా 4 “ ఉపసర్టస్య సుల్ల - wg దీర్భ ః * (పభానైః సామ జైళ్ళా, 
© జ జ్ రవల మ్మా ్యస్థాయ - యభథాధికారం స్థిత్వా టప త్యర్ణః, యుగప త్సమకాలం, (పాపే 

భః యుగపత్స్రాప్వా్యా మహత్కార్య మనుమోయత ఇతి భావః, యుగబాహుభ్యః 

దీర చాహుభ్య ఇ త్యద్థః = అజానువాహుత్వం భాగ్య లవేణమ్, వో యుష్మ భ్యమ్ 

* “బహువననస్య వస్న సె ఇలి వసాచేశః * “కర్ణ లా య మభిసుతి... ఇత్య(త శర 

పదేన (క్రియాగవాణాత్ సంప్రదానత్వమ్ స్వాగతం శోభమాన మాగమనమ్స్ కాకు ర 
(తౌనుసంగయా, న 

శ a 

6 ప కి మిదం ద్యుతి మా _త్మియాం న బభ లి sll 
| హిమక్షిష్ట్రపక్తానాని జ్యోతిం ర్స్ వ ముఖాని వః + 19 

అ టా హే వత్ళాః ఓ బిడ్డలారా హి. .ని-__పామఎమంచుచెత = క్రిష్ట్ర= మసటుపదినో. (పకాశాొనీ == తేజిముకలోవైన, జ్యో తీంషిఇవ అ నతు త్రముల్చవణ్మె ప 
చ 

స 
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మోయొక్క_, ముఖాని ముఖములు ఫురాయథా = మునుపటివ లె, ఆతీయాం ద్యుతిం= 
తమతమ కాంతిని న బిభతి = తాల్పవ్రు ఇదం కిమ్ = ఇది యేమి 

తా, ఓవబిజ్ఞలా రా, మంచుచే మనటువడిన నతు[తములుంబో లె మోమెొొగములు 
తమతమ తేజమును మునుపటివ లె డాల్పక యున్నవి ఇది యేమి? 

వ్యా,--క్ మిలీ. *వత్సాఃి ఇ తు తర శ్లోక్రీయం సంబోధన మ (తా ప్యను 
పష్ణానీయమ్, టా నత్సాః పు త్ర)కాః, హూ మేన నీహా రేణ - క్షి స్ట పకాశాని మన్ట (పాణి; 
జ్యోతీంపి. నతు(తాణివ - ని, “దీ వితారాహుతా శేషు బ్యోతిఃి ఇచి కాశ్వతక వో 
యుహాకం, ముఖాని ప్రరా యథా పూర్వ మి, వాత్మియాం ద్యుతిం, న బి భతి, ఇదం 
కిమ్ కిం నిబన్బన మి త్యగ్ధః, కి మిద మి త్య నేన వాక్యాస్ధః పరామృశ్య ల 

ఉక్త మేవ (ప్రప్బుయతి నప్తఖిః వ్లోకై ౩. 

(పశవూ దచికాపూ మేత దనుద్దిణ౯ను రాయుధం 
బర గ న్స్ ట్ర వృతస్య హానుః కులినం కు తా (శివ లకు లె! 20 

క... _అర్చి హౌం = తేజన్నులయొక్క., (పశమాతి = అలుటచేక, అనుద్దీర్ల సు 

రాయుధన్ = చిత పభ ను వెలువరింపనిడ్సి ఏకత్ = ఇది, వృ(తస్య హాన్లుః = 

వృతుని సంవారిం చిన యిం దునియొక్క్మ, కులిశేం = వ( జాయుభము, క, వక న్లోత= 

'మొక్క_వోయిన - ఆ(క్రి = మొనలు గలదియుంబోలె లక్యుతే = అగపడుచున్న ది. 
తా ఏల యిపుడు తేజ మెడలినడె ఇం దధనుస్సువంటి చిత కాంతులను వెలువ 

రించుట మానినదై యిందుని యీవ(జాయుధము మొనలుమొక్చ్కు-నోయెసూ యను 

న ట్రున్నది 

వ్యా —(పశమా దితి — అర్సి సాం తేజసాం, (పశమా న్ని ర్వాణా, దనుద్రిర్షసు రా 

యుధమ్ అనుదితచిత్ర పభ మి త్యర్యః, ఏత, ద్వ్చత్తస హను రిన్ష్ర) స్య, ర లిళం వ(జైమ్) 

కుణ్జితా అశ్రయో యస్య తిత్ క్టిత్యా? కుజ్రితకో టీవు లక్ష్యు తే దృశ్యతే. 

కిం పాయ మరిదు ర్యారః పాణొ పాన; (పచేతసః 

హతవిర్షస్య ఫణినో డెన ల వమున్త్రుణ హ ఏర్వస్వ్య ఫణినో దైన్య మాతః 91 

టీక. _కి౦ = ఏమి, ఆయం చ = ఇది యు, ఆ...ర8---ఆరి = శ తువులకు జు 

దుర్వారః = ఎదుర్కొనరానిది [పచెతసః = వరుణినియొక్క పాణౌ = చేచియం 
దల్సి ఫాశః = (తాడు మౌస్తేణ = గా రుడమం తము చెత, వా, , స్య-లాహత్ == 
అణంపలుడిన _ వీర్య స్య = శ_క్రిగలదైన, ఫణినః _ పొముయెక్కు, దెన్భం = డీల్లః 

దనమును ఆ(శ్రితేః = వపీంచియున్న ది. 
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తా,---వమి యిదియును శత్రువులకు తప్పించుకొన శక్యముకానిది వరుణునిచేతి 

యిా'పోశాయుధము గారుడమం[తములచె శ క్రియుడగిన పామువ లె డల్లవోయి యున్న ది! 

వ్యా.-కం చెతి, కిం చాయ, మరిదుర్వారో రిప్రదుస్ప్రళధర్ష 9; (పచేతసో 

వరుణస్య - ని ఓ (పచెతా వరుణ; పాశీ* ఇ త్యమరః, బాల షాకో | రజా రాయుధ 

విశేహః, మ ్ప్రైణ -గారుడెన, సాతవీర్య స్య (ప్రతిబద్ధళ డో కే ఫణిన; సర్పస్య, బె న్యం 

న్ ద్యత్వ, మాశితః, శ 

అత్ర ఫణినిస్టదై న్యస్య వాఇఒసంభవాద్ దైన్య మివ దైన్య మితి కల్పనా దసం 

ఛవద్వస్తుసంబన్టా య టో 

కు శరస్య మనశ్శల్యం శంస తీవ పరాభవం 

అపవిద్దగదోో బాహు రన్న శాఖ ఇ్రవ[దుమః, లల 

టీక,._అ, ,.దః--అపవిద్ద = పాజవైవంబడిన - గదః = గుదియగలది, (అం 
దువలన సే), భ, ఖచ గ్న = విటీగిన _ కాఖః = కొ వగల దైన, (దుముఇవ = 

చెట్టువలె నున్నట్టిది బాహుః = భుజము, కుబేరస్య = కుబేరునియొక్క, మనః శల్యం= 
హృదయములో బాణమువ లెనున్న , పరాభవం = ఓటమిని శంసతి ఇవ = చెప్పుచున్న 
టున్న ది. 

తా..__కుబేరునిచాహును గదను చాల్నమిచే కొమవిటీగినచెట్టువ లె గగపడుచు 
న్న ది. అదియే, అతండు శ తువుల కోడినదుఃఖమును వాణమువలె నతనిహృదయములోే 
తగుల్యా-ని బాధించుచున్న ట్ల దానిని తెలియజేయుచున్నది 

వ్యా. కు బర స్యేతి,_ అపవిన్రా త్య కా - గదా యేన నో౬పవిద్దగద్కః అత్ 

ఏవ, భగ్న శాఖో (దుమ ఇవ స్టీతే5, కుబేరస్య బాహు గ్ర రృ నఃశల్యమ్ - దుఃఖహేతు 
త్వాక మనసః శల్య( పాయ = త్యర్గః, పరాభవము శ తుకృత మితి శేషు శంస తీవ 
కథయ తీవ లక్షణయా౭౬ నుమాపయ స త్యర్థః - బాహా ముఖ్యకథన స్యాసంభవాల్ - 
ఇవ శబ్దోలప్యత ఏవ. 

యమో౭_పీ విలిఖ౯ భూమిం దళ్ణ నా _స్తమితే తిపో 
కురు లెఒస్మి న్నమోెఘే౭..వి నిర్యాణాలాతలాఖనీవమ్. 28 

శీకీక, అ. eae స్తం = నాళీమును _ ఇత = పొందిన - త్విషా = తేజ 
స్యుకలవైను దళ్లేన = కజ్తతో, . యమః అపి = యము(డున్కు భూమిం == చనేలన్సు విలి 
కం కా! ఆమోసు. అపి*మమ్లూగాని దైనను, ఆస్ సి కా=దీనియందు . -(దండమునక్సు 

Qe = అతిపోయిన _ అలాత = కొతేవియొక్క.. (భూమిని గీ ఇడ 
ఛక్లకాక్కం) ౫; లాపువమ్ = దెనస్యిమును, కోరు త్రే ఇ చేయుచు'న్నా (డు. ] e444 

oa న్నా అనీన 

# మ 
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తౌ,._యముండును ము న్నె ప్పుడును వము గానటి యీదండముతో ఇపుడు నేల 

గీఖుచు తేజోహినమయిన దీనికి ఆజినకోజవియొక్క_ (భూమిని గెఅడు ప్రుల్లయొక ౪) 
దీనదశను కలిగించినాండు, 

చ్యా.-_-యను ఇతి. అ సం నాశ మితౌః (బొబాః 3 అస మతి మకా రా 

నువ్యయన్ - తస్య “ద్వితీయా (శ తాతిత పతిత గ తాత్య స్త (పా పాపన్న ఇతి సమా 

సః = అస్త మితౌ వస్తి షపో యస్య తేన ని సేజస్కే-న, దణ్చోన, యమోటపి భూమిం, 

విలిఖ్క న్న మో ఘేటప్ (మూ గితి ఇెవః అస్మక దే ని ర్వాళాలాత'స్య కానోలుకస న 

అలాతం నామ భూలేఖనళలాకా తస్య - య ల్లాఘవం క్లెబ్యం, తత్ కురులే - 

ని, “అలాత ముల్తుక ౦ శైయమ్' ఇతి హాలాయుథధః * “నిర్వాణోఒ౬ వా లె ఇతి నిపొతనా 

న్ని స్థానత్వమ్. అ (తాప్ లాఘవ నివ లాఘవ మితి కల్పనా న్ని దర్శ నాలంకారః, 

అమి చ కధ మాదిత్యాః (పతాపకుతికీతలాః 

చిత్రన్యస్తా ఇవ గతాః (పకామాలోక సియతామ్ ర 24, 
అవాలి 

టీక. (ప.లాః(ప్రకాప = 'తేజస్సుయొక్క_ - కతి = నాశమువెత _ 
కీతలాః = చల్లనయిన, ఆమో ఆదిత్యా శ్న == ఈసూర్యులును కథం = ఏల్క చి,., 

ఇవ-చిత్ర = చిత్తరువున - న్యస్తా ఇవ = (వ్రాయంబడినవారివలె (ప్ర... తామ్ 
(పకామ = చక్కగా - ఆలోేక నీయ తాం దూడళక్యులగుటను, గ తాః= పొందినారు. 

అనాలా (మ్మ యీపం.డెండంగురు సూర్యులును, "తేజము కోలాశ్పియి చల్లనై 

“-చిత్తదుబొవలో యన చక్కగా చూచుటకు శక్యు లయి యున్నారు! 

వ్యా ఆమో ఇతి... ప్రతాప కు త్యా తేజసాం తమయీణ - శీతలాా ఆమో ఆది 

త్యాశ్చ- చ్వాద శతి శేష, కథమ్ శేన హేతు "నే త్యర్థః, చిత్రన్యస్తా శ్చితలిఖితా 

ఇవు (పకామ మత్యన్హ - మాలోక నీయతాం దృశ్య తాం, గతాః (ప్రాప్తాః, 

పర్యాకులత్యా నృరుతాం వేగభజ్లో2 నుమాయ లె, 

అమ్మనా" మోభఘసంరోధః (పతిపగమనా దివ, 95 

టీక..మరుతాం = వాయువులయొక్క పర్యాకులత్వాత్ = తడంచాటువలన, 

వే. ఒబ్దఃక— వేగ = వడియొక్క_ జ భ జః = నాశోమ్ము అమ్మ సామ్ = నీళ్ళయొక్క_, 

(హు. .వ(ప్రతీప = వెనుకకు - గమనాత్ = తిరుగుటవలన, ఓ, .ధక=-ఓీను = 

(పవావామూనకు = సంరోధథః ఇవ = అడ్డపాటు వలె అనుమోయ బే = ఊహింపం 

బడుచున్నది. | tw 
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తానీళ్గు వెనుకకు మరలుటచేత వాని పవాహామునకు అడ్డపాటు కలిగిన దని 

తెలియున"ర్లే ఈ నలువదితొమ్మిదివాయువులకును. ఇప్పుడు కలిగిన యీ తడంబాటు చేత, 

వీరివడికి భంగము కలిగిన దని తెలియుచున్నది. 

వ్యా ఆ ఎపర్యాకు చేతి, _మరుతాం వాయూనామ్ - సప్తసవానా మితి శేషు 

పర్యాకులత్వాత్ స్టలితగ త్వా నేత ర్వగస్య భట్ల; అమ్మ సాం జలా నా౦, (పతీప 

గమనాత్ ఉతౌానావరోహా ది త్యర్థః; ఒఫున్య సంరొధ; (ప్రవాహ ప్రతిబగ, ఇ వాను 

మోయ లే 
క్ర గనానామననానానాననానా యాల చమన నణానా న” 

ఆవ జి౯తజటామాళినిలమ్బి శశికోటయః 

రు దాణా మకి మూధా౯కానః తతహుం కారశంసినః 26 

టీక,__౪ఆ, , ,యః=--అవర్ణి త = (ఓటమి దుఃఖముచేత) వాలియున్న - జటా 

వాళి = జడముడులయందు - నిలమ్బి = (వేలంబడియున్న - శరికోటుయేః == నంద 

'రేఖలుగల్నవె) ర్భుదాణాం = యదులయొక నగ టాక? అపి = శిరములు సయితము, 

కృ .,,నం--వుత = నశించిన - హుంకార "*హుంకారమును - శంసినః.= చెప్పుచున్న వి, 

తా. ఏమో పదునొకండుగురు రు దులును, తలలు ( వలవెచికొన్ని జటాజూట 

ములు వాల, ఆందలిచం( ద రేఖలు దిగజాటీ (వెైలుచుండు, హుంకారము మాని దీను లయి 

యున్నారు, 

వ్యా. అవర్థి తేలి, అవర్డి లేవు పరిభవదుఃఖావన్మ మేమ - జటానాం మా 

లిషు జటాజూ శేషు - నిలమ్మిన్యః (సంసిన్యః - శళికోటయ శ్చృన్హరేఖా యేషాం శే 

తధోకాః ర్ముదాణా మపి - ఏకాదకానా మితి కేప$, మారాను కుతం హుంకారం 

శంస నీతి తేధో కాః - హుంకారకుత్యనుమాపకా ఇ త్యర్గః, హుంకారళస్తా హీ యదా 

ఇతి భావః, 
న 

లబ పతి స్టాః (ప్రధమం యూయం కిం బలవ తరెః 
ou ౧ నర ను 

అపనాదై ర వోత్పగా౯ః కృత వ్యాన్ఫ త్రయ పరైః. 97 

wep టీక,-=| ప్రథమం వా పూర్వము, ల = స్థా ఒంాల వాన ఫాందంబడిీన. (ప్రజిస్టాః జ 

ధనికికలబార్లు, యూయం ఇ మీరు ఇలవ ర్రేరై 8 = ఎక్కు వబల్లమగలవారగ్యు పనై $౫ 

క్ష త్వువ్రలవేక్స,.లబ(ప్రతిస్థాః =. పొంద (బడిన యవకాశము కల్మకైన్సు ఉత్సగ్ణాః = సామా 

ములచేశనుం బోలె క.,,యః_-కృత = చేయంబడిన - వావ తయ శ , కృ కాక (బ వ్యావృ త్రయః డా (ప్రతిస్టా 



ఛంగముకలవారలు (విషయసంకోవరూపబాధ కలవి అని కౌతహ్రపర మయిన యరగ్గము), 

తౌ “నంపణభాడదుి అనునిత్యాది సామాన్యశా(న్మ్మయలను, “గోవును చంప 
వలసీ నది అనునిత్యాది వి శేపుకా స్త్ర ములు (యిజ్ఞాదివిషయము లగే) నివారించినట్లు, ఆది 
నుండి మిరు వహి౦చియున్న మోయథధికారములనుండి మిము ఇపుడు బలాధికు లయిన 
శతువు అవరేని తొఅంగించినారా ? 

వ్యా, ఆ ల (పథమం సూర్యం, రా లబ్దస్థితీయః అ WR ఇ 
త్యన్య[(క్ర, Mase బలవ త్తరై ౪ పౌరషాతిళకాక్ ప్రబలతేశై 8 - నిగవకాశె రి కప 
రత్క పరైః ళతుఖి, రుత్సస్తాః సామాన్యశాస్తాాణి “మా హీంస్యాత్ ' ఇ త్యేవ మాదీని, 
అవోద్య న్హ ఏఫి రి త్యపవాదైః “గా మాలభేత? ఇ త్యాదిళ్ళీ ర్వి శప కా స్త్ర రివ, కిం, 
కృతవ్యావ్న త్తే తయ కృత ప్రతిస్థాభ బ్ "8 - కృత విషయసంకోచరూపబాధా ఇ త్యన్య త్ర, 
“ విషయ'ససంకో-చ ఏవ భాధః? ఇ త్యాచార్యాః _ నిషేధకాన్త (శ్రుస్య వె దికహింసాపరిహో 
రణ లౌకికమ్మా తే వ్యవస్థాపనా గ్యిషయసంకోచ ఇ ఇ త్యల మతిగపహానావ గాహానేన 

ay 

త్ర దూత వత్స్పాః కి మతః (సాధజయధ్యం సమాగతాః; 

మయి సృహ పూకా లోకానాం రో యా స్య వస్థితా, 95 

టీక. తత్ = కావున, వత్సాః = బిడ్డలారా, a, = కలసీకొ నివచ్చి 
-నట్రమోరు, ఇతః = ఇటనుండి (నావలన ననుట), శ్రీం (పార్ధయభ్వం == ఏమి వే 

దరు హి = ఏలనంగా, మయి = నాయందు లోకానాం == లీక ములయొక్క_, 

సృష్టి: = నిర్మాణము రమా == కాపు యుహ్తాసు = మీయందు, అవస్థితౌ = నెల 
కొనియున్న ది. 

తా కావున ఓ బిడ్డలా రా నావలన ఏమి కోళదరో చెప్పడు, లోక సృష్టి నా 
యందును లోకరతుణ మీియందునుం ౫ చా ఉన్నవి 

వ్యా,---త దెతి, త త్తస్తాత్. కారణాత్ హీ వత్సాః ఫు త్రకాః- “ని వత్స 
స్ప ్ వర్భక పు త్తాద్యో ర్వపే.౯ వతం తు వతు.సి ఇతి విశ్వః - స్వయం పితామువాత్యా 
ద్య్టత్సా (ఇ తామ నియ లే, సంభూ యాగతా 'సమాగత్యా, ఇతో మ త్త కిం ప? 

యధ్వమ్ శీ మిచ్భ తే ర్యథా, (బూత్క లోేకరకుకో యూయ మేవ కరార ఇ త్యా 
హొ మయి లోకానాం స్పష్ట రకా యుష్కా స్వవస్థితా, అత 'సదథక౯ మహి నా స్ 
మదే శే త్వథల౯ః, 
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త్రత్రో ౩ఏన్హా నిలోద్దూత కమలాకర శోభినా 
గురుం సెతసవా సేణ చోదయావమూాస వాసవః. 99 

టీక. తతః == అంతట, వాసవ; = ఇంద్రుడు గురుం = బృవాస్పతిన్సి మ... 
'నామన్హానిల = పిల్ల తెమర చెత - ఉఊనూత = బగంబోపంబడీిన - కమలాకర = తా 
మరకొలనివలె _ శోఖినా = (ప్రకాశించెడుు "నే ౧ నేత్ర = కన్ను లయొక్క_ - 
సహా సేణ = వేయింటి చెత. (అలగా వేయికన్ను లథోను), నోదయామాన = (పేరణ 
సను, 

తా,.అంతట ఇందుండు “వ్యా దేవున్ని పళ్నకు ఉత్తరము చెప్పము’ అనునర్థ 
ముగా బృవహాస్పతిన్సి వీల్ల తె మ్టైరకుం గదలు తామరతంపరంబోలిన తన చేయికన్ను లతోను 
చూచి, "హాచ్చరిక చెసెను 

వ్యా వాతత ఇతి __ తతో ఛగవత్సంళ్నా న నరం, వాసవ ఇమా, గురుం 
బృహస్పతిమ్ - ని “గుతా గీప్పతిపి తాద్యా' ఇ త్యమరః, మన్హానిలాేద్దూతో" యః 
కమలాకరః స ఇవ శోభత ఇతి తేన తదో నేన న్మేతాణాం సవా సేణ్య సూదయా 
మాస (పేరయామాస ; సవాగవాణ మాస్థ్టాతిశయాథ౯ మ్ _ అనిమేసాణా మపి (ప్ర 
యత్న వా దజీ స్పన్షో న విరధ్య తే 

త్ర ద్వి న్మెతం హౌ శతు స్పహ్మ సనయ నాధికం 

వాచస్పతి రువా చేదం (వాష్టాలి జకా లజాసనమ్, 80 
టీక __పాశేః = ఇంధ్రనిక స, ,కమ్ - సన్యాస = చేయి _ నయన=కన్ను ల 

కంటె - అధికం = ఎక్కు_వదేన, ద్వెన్మేతం = (సయము రెండుకన్ను లుగలదై న, 
చత్చుు = కన్ను గా నున్న ట్ర స ఆ బృహస్పతి, బలి; సక =శోక్క_ని కేల్లోడ్చు 
గలవాండయి జలజాసనం = (బవ్యానుగూర్చి) (వానా = పలికెను, 

తా. వేయికన్ను లు కనలేనివిషయములను బుద్ధి (ప్రభావముచేత నింద్రుని కె 
కనువాండగుటచేత ఆ వేయికన్ను లకం కొ నుత్కుస్థమయిన క ౦టివంటివా౭డె ఆకన్నుల ళ్ళ 

కంళు విలమణముగా స్వయము రెండుక న్ను లుగలవాం డన యా బృహస్పతి, శేలు 
j 
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లంకార$, 'స వాచస్పతి: * కస్కా_దిత్వా దలుక్స తే ఈ హస స స్ట్యాః పతిపు త్త _* ఇత్యా 

దినా సత్వ మితి స్వామిో-త న్న - ఛగ్ష విషయత్వాక్, (పాక్షులిః సక్కొ జలజాసనం 

(బహాణ, మిద మువాచ, 

ఏవం య దాత్లే భగవ న్నా మృషస్ట్రం నః పరః పదం, 

bho వినియుక్తాతా కధంన క (సభో 4 ర్ బ్] 

టీక, —( హే) ఛభగవక్ = ర్ట; పడ్డుకైక్షర్య సంపన్న (డా, యత్ ఆక్థ్ర = ఏమి 

చెప్పుచున్నావో అది ఏవం = నిజమే, నః - మాయొక్క పదం= న. పనై = 

శ తువులచెత, అమృస్ట్రం = వారింపంబడినడి, (హౌ (ప్రభో = = ర్లు సామీ, (పత్యేకం= 

ఒక-క్కు-ప్రరుసునియందును, వి తా వినియుక్త = (పవేళ పెట్టబడిన - ఆతౌ= 

(నీ) 'స్వరాపముక లవా(డవు-('స ల AN వనుట)), కథం న జ్ఞూన్యసి= _ఎస్లైలుంగవు, 
తొ, ఓ పుడ్డ్యణొళ్వర్య సంపన్ను డా, నీవు చెప్పినది వా స్త్వవమే, మాయధికార 

ములను శ్నత్రువులు అక్రమించినారు. మ మడుగ నేల? సకలవురుషోంత ర్యామికి నీకు ఈ 

విషయము తెలిసియే యున్నది. 

వ్యా ఏవ మితి... పే భగవకా సడ్డుకైశ్వర్య సంపన్న - య దార్ల “కృతే 

వ్యావృ త్రయః పశైః ఇతే య ద్బఫవీపి, శ “(బువః పత్తా నామ్ జ ఇత్నాదినా౬ ఒహో 

దేశ, * “వ ర్రమాన సామీ పే వ రమానవ దా ఇతి వర్తమాన పయోగః ది వామన 

స్తు (భానోఒయం (ప్రయోగ ఇ త్యావా “ఆ హేతి భూతే ణల్నన్ష్నభమవదితి - ఆ 

హేత్ఫుపలకుణమ్, త్స దేవం సత్యమ్, సూ౭స్రాకం, పద మధికార$) పరైః శతుళి, 

రామృస్త్ర మాకీ ప్లమ్ హౌ (ప్రభో) (ప్రత్యేకం (ప్రతిఫురుషం నినియుక్తాత్గా (ప్రవేశిత 

స్వరూపః - సర్వాన్సర్యామా త్వభకాక, కథం న క్షాస్యసీ న వేచ్సి * వర్తమానే 

ఒపి వచనభడ్ల్యా భ విష్యన్ని నైశః (ప్రసిద్ధః ఫా “అపన్నాన్ జ్ఞ జ 8 4" అకర్ష్య "కా చ్చ ఇ 

త్యాత, నేపదనికల్పః. 

ఊక మవ (పపజ యతి... 

తయా .ద తవరోదీర సార కాఖ్యోమహాోసురః 
యాం రా --౨ 

పప్పవాయ లోకానాం ధూమకేతు రి నోల్టితః వ్ర 

టీక _-భ ..ర్లః--భవత్ =నీవలననుండి - లబ్ధ = పొందంబడిన - వర=వరము 

_ ఉదీర్గ 8 = గరించినవాయడే, తారకాఖ్యః = తారకుండను పేరుగల, నముహాసుర ఇ 

గొప్పయసురుడు, ధూమశేతురివ = తోంకచుక్కవలి, లోకానామ్ = లోకములకు, 
ఉపప్లవాయ = కీరు( సేయుట) కె, ఉఊస్థిళః = లేచియున్నా (డు, 

9 
జ 
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తా..-ఓ భగవంతుండ్చా నీవలనం బొందిన వరముచేత గర్వించి తారకు డోను 
మహాసురు(డు తోంకచుక్కవలె లోకములకు కీడు సేయుటకు కడంగి యున్నా (డు 

వ్యా భవ దితి .భవత స్తతో ౯ లబ్దన వరే_ ణోదిణ౯ wey 'తొరక 
ఇ త్యాఖ్యా నామధేయం యస్య స తారకాఖ్య9; మహా నసురో మహాసురః * “నిజా 
మహాత్సర మో త్త మోత్కష్పాః పూజ్యమానైెఃి ఇతి తత్పురుసకు ధూమకేతు రుత్సాత 
విశకేస, ఇవ, లౌ కా, ముపపఫ్టవా యోప్మద్రవా, యోళ్ఞత ఉత్పన్న 

వురె తావన్త మే వాన్య తనోతి రవి రాతపం 
దీఫీ౯ "కాక ములోన్నే ఫో యావన్సా త్రేణ నాధ్య తె. లలి 

టక, అన్య = ఈతారకునియొక్క, పురే = పట్టణమందు రవి; = సూర్యుండు, 
యావన్గాలేణ = ఎంతమా|త్రమునకు, న (= ద్ర్ట్సి కా = డిగియలండలి = కవుల = తామరలయొక్క_ - ఉ్నన్లేష* = వికాసము, సాధ్య లే = చేయంబడు సూ, తౌవ_న్లమేవ = 
ఆపాటియే ఆతపమ్ = ఎండను తనోతి = నెజపుచున్నా (డు, 

లొ,.__ఈ తారకాసురుని పట్టణమందు సూర్యుడు దిగుకుబావులలోని కమల 
ములు ఏపాటి రొెండకో విక సిల్లు ఘూ ఆపాటియమే కాయును --మధ్యాహ్న మండు 'సయి తము తేయెండయే కాయుచుండును అని భా, 

వ్యా,---ఫుర ఇతి ___ అస్య తౌరకస్యు పురే రవిః నూర, స్తావ నం తావ వా(తు మే వాతపం తసోత్తి, యావన్హా త్రేణ యావ తెవ-యావతీ మాతా మితి ర్యస్య యావన్శాత్రం - తేన వా _ అల్బపరిమాణ్తే చ్దే త్యథః౯ః - ని. “మాతా పరిచ్చ టే _ అల్పే 
చ పరిమాస్తే సా న్యూక్రం కాస్స స౬వధారణే' (a త్యమరః, దీర్గ కాసు (కీడావా పేషు _ కమలనా _ ముచ్చేపో వికాన్క, సాధ్య తే నిప్పాద్య తే క లోరకిరణో౭ పీ మన్జోస్థ స న్నేవ తద్భి త్యా పులే (పకాళత ఇ త్యఫ పాం 8 

స ర్యాఖిః సర్వదా చన్ల్నః తం కళాభి నిజ్ఞాచ్చ వ లే, 
నాద తె శివరాం లేఖాం హరచూడాముణ్తీక్ష్ళ తామ్, 84 టీక, చన్ద్ర: = చందుండ్రు తం == ఆతారకుని, సర్వదా = బీల్ల'కాలములం దును, సర్యాఖిః కశ "ఫ్య అన్నీ క ళీలతోను, నిషేవలే _ కీొలుచుచున్నా (డు, హా, తౌంచేవనొర = శివునిచేత _ చూడామణీక్ళతాం = కరోరత్స్న ముగా జేనీకొనంబడిన, కాం శేవఫాం = కళను మాత్రము, న ఆద తే == కొఠకొనందు, = తా.--'ందుడు ఇరుపషములందును +వశిరస్సు నందలి మొక్క కళను మౌ(త్రోము మాని కడమపదునేను కళ్లలరోను నిండుకూ యాతౌరకా స్పముని కొలుచునున్నా ండు, 
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_ వ్యా, స ర్వాఖి రితి జు నగ, "స్తం తౌరకం, నర్వదా కృష్ణ పక్నే ౬పీ తః, 

సర్వాఖిః కలాఖి ర్నిపేవలే _ ని, “కలా తు పోడకో భాగ ఇ తీమరః, కేవలార 
హరచూడామణీకృతాం శివశిరోమణీకృతాం లేఖాం, నాద కే న గృవ్లోతి. 

వ్యావృ త్తగతి రుద్యా నె కునుమ నేయసాధ్య్వసాత్ 

న వాతి వాయు _స్తత్పాశ్ళ్వ తాళవృనానిలాధిక మ్. ర్ 

టీక __వాయుః = (ఈ) గాలిదేవుండు, కు, + త్ --కుసు మ= ఫువ్వులయొక్క__ 

స్పేయజ[(ముచ్చిమివలని _ సాధ్వసాత్ = భయమువలన్న ఉద్యాన = విహారవవఫమందు 

వ్యూ, , .తిః--వ్యావృ ర్త = మానిన - గతిః = సంచారము కలవా. డై, తత్నాళ్ళే ( = 

ఆతారకాసురునిపజ్జన్కు తా., ,.కం--- తాలవృ స్థడసురటీయొక్క. - అనిల= గాలికం కొం 
ఆధికమ్ = ఎక్కువగా, న వాతి = వీవండు, 

ల 

తౌ, _ ఈవాయు దెవుడు తనమిోంధ పువ్వులను దొంగిలించిన చేరమి మోపంబడు 

సూ యను నయముచేత ఉ ద్యానములో సంచారము మాని ఆతారకునిచెంత సురటీ గాలి 

యెొంత్త కావలయునో అంతనూ(త్ర మే వీచుచుండును. 

వ్యా వ్యావ తేతి ---వాయ్యూ, చసేనస్య భవః కర్త వా "సేయం చార్యమ్ 

1 * సేనా ద్య న్నలోప శ్చ ఇతి య త్సత్యయో నలోప శృ _ కుసుమా నాం _స్టేయం- 

తస్తాత్. సేయాభియోగా దవా ద్వా - నాధ్వసం భయం _ తేనా దే, రుడ్యా నే, 

వ్యావృ త్తగతిః నివృత్తో ద్యానసంచారః స న్ని త్యర్హః * సాపేతత్వేఒవీ నమకత్వాత్ 
సమాస తత్పార్శ్వే తళ్సమో సే తాలస్య వృన్తె రుద్దుథ్య తే _ తాల స్యేవ వృ_న 
మ స్యేతి వా తాలవ్చద్షం - త్ స్యానిలా ద్వ్శ్యజనసంవారపవనా - దధికం యధా 

తధా న వాతి -ని 6 వ్యజనం తాలవ్ఫ న్షకమ్' ఇ త్యమరః 

పర్యాయ సెవా ముత్ప జ్య ప్రప్ససంభారతత్స రాః 

ఉద్యానపాలసామాన్య మృతవః ప ట్ర ముపాసశే, 86 
టీక పట్ బుతవః=ఆఅు బుతువులు, ప,..వాం-పర్వాయ=।కమముగా 

(ఒక దానిక ర్వాత నొకటిగా) _ నసేచాం = కొలుచుటకు, ఉత్స ఖ్య = నూని ప,.. 

రాః— పుష్ప = పూవులయొక్క - 'సంభార = సేకరమునందు - తత్సరాః ఇ ఆన కము 

లయి, ఊఉ, ,.న్యమ్-ఉద్యానపౌకైః = తోంటమాలీలతో _ సామాన్యం = సమాన 
మగునట్లుగా తమ్ ఉపాసతే = ఆతారకాసురుని కొలుచుచున్న వి. 
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తౌ, అబు బుకువులును వరుస మాని అన్నియు నొక్కుమడి గా) అన్ని కొల 

ముల ఫుష్పములకు సమకూర్చుచ్చు అతనిని తోంటమాలీలతోపాటు కొలుచుచున్న వి 
వ్యా. పర్యా యతి. —-బుతవః ప, డ్యస నాదయః, పర్యాయ నేవాం (క్రమ 

సేవా, ముత్స్ఫజ్య, స్రప్పాకణాం - సంఫార సంగా ణు తత్చ రా; ఆసకాః సన ఇ 

త్యర్గ _ ని, “తత్సరే (ప్రసీతానకా” ఇ త్యమరః, ఉఊద్యానపాతె రు ద్యా నాధికృ తెః క 

సామాన్యం సాధారణం యధా భవతి తధా తం తారక ముషాసతే నేవన్వే, నీతో 

స్తాది దోష ప[పకాళనం తు దూరాపొ స్ప మి త్యేర్థః 

న! 

త్ర స్యోపాయన యోగ్యాని రత్నాని సరితాం పతిః 

కధ మ ప్యన్భునా మన రానిప్ప లః (పతీత కే రీ? 

టీక,._సరి తాం పచి;= నదుల భర్త (సము దుండు), తే న్య= ఆతారకునికి, చక. 

నిఆపాయన = కానుకకు - యోగ్యాని = తీగినవెన, రత్నాని = మణులను, అము 

సామ్ అ సః ఇ నీళ్ళ లోపల, ఆనిప్ప లే? = పరిణతినెందునందాంకు కథ మపీ = ఎట్ట 

*శీలకు, పతీవుశే = కనుపెట్టు కొని యుండును. 
తా... సముదుండు 'ఆతారవనిఃి కానిక నసేయందగిన రత్నములను నీళ్ళలో పల సం 

ప్రూర్లముగా ఎదుగువజకు మిక్కిలి మెలంకువతో కాఫు గాచుచుండును. 
వ్యా---త స్వేలీ,_సరితౌం పతిః సముద్ర _స్తన్య తారక్క స్యోపాయ నానాం 

(బొభృతానాం - యోగ్యాని - ని, * పాభృతం తు (పదేశనమ్ - ఉపాయనమ్” ఇ 
త్యమరః రత్నా స్యమ్మసా మ్స రా నిప్ప త్తే పరిపాకపర్య న్లమ్ * వికల్చా దణమా 
సక కథ మపి మహతా య'ల్నే న, పతీకుశే కదా వా పరిపచ్నేర తెదకా ౫ 
పొలయ తీ త్యర్థః. స 

జలన ణిశిఖా శేెనం వానుకి పముఖా గ న్భి 

స్థిర పదీపతా మేళ్య భుజడ్లొ *ః పర్యుపాస లే ఠీ 
క టీక, (కిం) న = మటేయు, జ ++ ఫొ 8—బలత్ = వెలుంగుచున్న _ మణి 
శిహూః కా రత్న జ్యాలలుగలవాై, వాసుకి ప్రముఖాఃఇ చాసుకిలోనుగాగల, భుజక్షా $= 
నగలు నిశి = రా(త్రియందు, స్థీ = = తామ్_స్టీర == ఆజని _ (పదీపతాక్ = దివ్వె 4 

తనమయళు - ఏత్య, = వహించి ఏనం *== ఈతారకాసురుని, * పర్వ్టపాస తే = కొలుచు 
శమం. జ er 

తా డ్యావాను సుకి లోనగు సర్ప నాయకులు వెలుంగచున్న తమ శికేమణులరో ఆఆ 
ని దక్విలుశాక లిచి+ pe ఆశనిం' గొలుఛుచు న్నారు, = re 

శ శ 

F 

f 
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వ్యా.-జ్వల దితీ.. కిం చెలి చాస్థః; జలనో స _ మణీనాం శిరోరత్మా నాం- 

శిఖా జాగలా-యసాం త వాసుకి పముఖా, భుజక్షాః సర్వాః = సిద్ధా శ్చ ధ్వన్య నన 

ని “ భుజజ్ఞః సిద్ద సర్బమయోః ఇ త్వమరః, నిశి, స్తిర ప్రదీపతా మని ర్వాణది పశ్వ, కి 

ఇతే న్రీన౦ తారకం, పర్యుపాసతే పరివృత్య సేవచే. 

తత్క్భృతాన్నుగహాపేవ్సీ తం ముహు దూ౯తహారితె 
అనుకూలయ తీన్లో?౬వపి కల్ప దుమవిభాషరైాః. 89 

టీక. ఇన్లో)ఒపి = ఇం[దుండు సయితము, త,..లీ--తత్ = ఆతారకుని 

చెత _ కృతే = చెయంబడు - అన్నుగహ = (పసాదమును - అెపీతీ == కోరువాండే 

ముహుః = మాటిమాటికి - దూతహారితె; = దూతలచెత పంపబడిన, కల్ప. .. కః 

కల్పదుమ = కల్పవృకుములయొక్క_ - విభూసకోః = ఆభరణములతో, అనుకూల 
యతి ఇ అనుకూలునింగా6 బేసికొనును. 

తా. ఇం దు(డు సయితము ఆతారకాసురునియను[గనామును కోరిన వాడె 

తలుచు శా దూతలచేత నతనికి కల్పవృతుమునుండి పుట్టినయాభ రణములను కానుక పంపి 

అనుకూలుని గా6 జేసీకొనును 
వ్యా తక్క తేతి._ఇమైో౬పిి తేన తారశేణ కృతం కతత - మను 

గవాం (ప్రసార - నుపీక్నేత ఇతి తథో_క్టః నక్కా-ముహ్ఫు, ర్టూతహారితె ద్టూత(ప్రాపిశేః, 
కల్పదమాణాొం విభూప కః తత్స్ళనూతె రి త్యగ్యః, తం తౌరక్క మనుకూలయ త్యను 

కాలం కరోతి 

ఇత మారాధ్యమానో౭_వీ కి శ్నాతి భువన తయం, 

ఇా మ్యేత్ (పత్యపకా ౯ వకు. దుర్ద నః. 40 

టీక. _ఇక్లన్ = ఈతీరున)- ఆరాధ్యమానః అపీ = కొలువంబడుచున్న వాండు 

అయినను, భువన్మ్యతయమ్=లోక ములమూ6టెని (మయూ౭డులోక ములను, క్షి క్నాలి = కీడిం 

చుచున్నాండు), (తధాహి = అది యక్షుగద్యాా దుర్జన = దుర్తార్ధండు, (ప్రత్యపకా 

రే (ఏవ) = బదులుగా కీడుచేయుటచేత (నే, శామ్యేత్. = అణంగున్తు ఉపకా 

రణ (త్ర) = మేలు సేయుటచెత (నో, న (కామేత్ ) = అణయగయడు, 

తా __ఈతీరున లఎల్లరును కొలుచుచున్నను వాండు ముల్లోకములను ఫీ డించుచు నే 

యున్నాండు. అది యస్లే గదా దుర్తార్ధండు వానిదుర్తార్హమునకు బదులుగా కీడు 

చేసిన నే శమించునుగాన్సి మేలు చేసిన శమింపండు. 



గ 
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వ్యా. ఇత మితి, ఇల్ల ము క్షపకారేణ, రవి శశి పవ సోదధి భుజజ్ఞ సుశే 

నః - రారాధ్యమాయా౭వ్కీ భువన్మత్రయం, క్లిక్నాతీ పీడయతి, తధా హీ _ దుర్చనః, 
(పళ్యపకా శేణ (పతీకాగే వ, శా మ్యే చ్చాన్సో ఫ్ వేత్, ఉపకారేణ తున కా మ్యేశ్ _ 

(పత్యుత (_పకష్య తీచి భావః 

తే నామరవధూహ స్టే సదయాలూనపల్ల వాళి 
అభిజ్ఞా శృదపాతానాం [కియ నే ననన దుమాః, 41 

టీక... కేన = అతారకునిచేత, అ,., "సే అమరవధూ = దేవాంగనల 
యొక్క. - వా్యాః = చేతులతో స ..వాః--సదయ = కనికరముతో - ఆలూన = 
కోయంబడిన - పల్లవాః=చిగుళ్లుగలతైను న +, ,మాఃనన్లన = నంద నవనముయుక్క_ _ 

(దుమాః = చెట్టులు, ఇ. నాం శేద = నటుకులను - పాతానాం = పొటులను, 

ల వై? నా ఎలుగు నట్టివిగా, (కీయ స్పై = చేయయుడుచున్న వి. 

తా... చేవాంగనలు తవముకోమలవా స్తములతో కనికరముతో చిగుళ్లు చిదుమునం 

దవనవృకుములను వాడు నలికించి పడ ద్రోయించుచు న్నా (డు. 

వ్యా. తే నేతి __ కేన తారశే జామరవధూహ ఇప! సుకుమానై రితి భావః, 
తే రవీ సదయ - అలూ అవతంసార్థం ఛిన్నాః - పల్లవా యేషాం శే, నన్షక(దమాః, 
చ్చేదా శృ వాతా ళ్న ఛుదసాతా _ !స్టేహిమ్స్ అభిజాన స్తీ త్య ఫిజ్లాః x కృదో్య) గాత్ 
కరణి ప, (క్రియ స్తే, 

దే ల 9 అరు జర ఇ విజ్య లె గు మా సంను పః ఇ (ణగతాశాం కసిలో 

చామ్మరైః నురబస్టినాం చాప్పళీకరవవీ.౯ాఖి, 42 
టీక, హీ = (కొలుచుచున్న ను లోకములను పీడించుచున్నా (డనుట) ఏలయ 

నంగా స = వాండు, సంసు ప్ల? సక =నిదితు( డయ్యును, క్ట లంకా సజు 
ఊలుపుతో _ సాధారణ = "సమానమయిన _ అన్నిలెః = గాలిగలవె వా...భిః_.. 
బాప్ప==కన్నీ ళ్ళయొక్క_ = లీకర == బొట్రులను _ వర్షి భః = కురింయుచున్న వెన, సుర 
ఫన్నీనాం = చెజనొనంబడిన దేవాంగ నలయొక్క ఇామనైః = చారీలచే, వీజ్య తే హా 
ఏవంబడుచుండును, 

ల, ఆతండు సుఠరాంగనలను చెజగానియు న్నా (డు, ఆకండు ని దితుం డయిన 
ప్యడు వారు అతన్షిక్టి చారీలతో వీచు మందురు, వీచుటలాో అతనికి ని దాభంగము లేకుండ 
వమూపీరి కన్న ఎక్కు_వతక్కు_వలు లేనంతయే గాలి తగులునట్టు వీతుర్యు ఆతడు 
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ములాా-ని యున్న ప్పుడు తామేడ్చిన దండించునుగాన, ఆతనియా ని దాసమయములోే 
దుఖోపశాంతికె అశబ్దము గా ఏడ్డురు, ఆయెడ్ను టలోేను బాప్పములు వెద పెద్దవి గా 

నురలినచో నతడు చేల్వూన్న ప్పుడు కనిపట్ట దండంచు ననుభయముచ్చే చిలుబోట్టులు 

సోనగా నురలి వీవనగాలికి చలువగొలిపీ ఇ స గాథతరముగా నిద్ర న 

ఏడ్డురు 

RIS —-వీజ్యతే ఇతి, హి యస్తాత్. కారణాత్, "స తారకం నంసు పః సక, 

కాస సాధారణో నిశ్వాస సమానో _ నిలో యేషాం తె; _ తతోఒప్యాధిశ్యే న్ని చా 

భజ్జభయా దితి భావః, బావ్పశీకరవర్షి ఖిః - తాసాం త్రుణాం రోదన స్యాయ నువ 

సర ఇతి భవః సురబన్స్ నాం సుర ప్షగహా త్ర్రీణాం నరః ఆ సిం *(షృగహాప 

(గ్రహా బవ్ర్వమ్ి ఇ త్యమరః, చామరై ర్వీజ్య లే. 

ఉత్పాట్య 'మేరుశృజ్షాణి ముక్లాని హరితాం ఖురైః 

ఆ క్రీడపర్యతా స్వేన కల్పితాః స్వేషు వేశ్యను 48 
టీక. తేన = వానిచెతు హారితౌం = నూర్యుని గుజ్రములయొక్క్ట_, ఖురై$ = 

గారిజలచేత, తంక్ఞాని = నలంపంబడిన (ధూళి గా. జేయంబడిన్స “మేరు శృద్రాణి=బంగ 
రుకొండయొక్క_ య(గముల్కు ఉల్పాట్య = పెకలింపంబడినవై) స్వేషు = తనదైన, 

వేళను = లోయిండ్లకడను, ఆ, ..తౌః --ల్మక్రీడ = ఆటకునెలవులయిన - పర్వతౌాః= 

కొండలుగా, కల్పితాః = చెసీకొనంబడినవి, 

తా,వా(డు సూర్యమండలమునంతయున్న తము లై (పఠతిదినము సూ ర్యాశ్వము 

లఖారిజతాంకుడుచెత నలం మె త్తనిధూళిమైయున్న మేరుశ్ళంగములను సెక లించికొనీ 

పోయి ఎల్లలోక ములలోను త నలో6గిండ్ల యు ద్యానములలో (కీడాశైలములను గా నుంచు 

కొని విపారించుచు న్నా (డు, 

వ్యా ఎ--టా త్చా శతి. లేన తారశేణ హరితాం సూర్య్యాశ్వా నామ్ అని హో 

రిత్ సూశ్వే చ సూర్యాశ్యే వచే చ హరితే దిశి ఇతి విళ్వః, ఖురైః శః, తంక్లాని 

దూర్జితాన్సి ఏతేన తేషా నముత్యాన్నత్యం సూచితం, మేరుళ్ళడ్ణా ణ్యుత్పాట్య స్వేహ 
- వేళ్ళ స్వితి బహువననే నాస్య భువన్నతయనివాసః నూచిత;, అ కీడ_న్ల ఏ షి 

త్యా(కీణాః _తేద ే పర్వ లః, కల్సితాః కృతాః. 

rn ] 
Tr] 

మన్లాకిన్నాకః వయః “శేషం దిగ్యారణమదడావిలం 

హమావె్ళోరుహస స్యానాం త్ర ద్యాప్యో భావు పాం్యపతమ్ 4:4 
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టీక. సాంప్రతం = ఇప్పుడు, మన్హాకి న్యా; = ఆకాశగంగక, ది, +.౪౦ - దిగ్వా 

రణ = ద్విజములయొక్క_ - మద = దానజలముచేత _ ఆనిలం = మలినమయిన, పయః = 
నీన్తే శేషం = మిగత, హేౌ..,సాం-ాహేమ ఇ బంగారఫు - అతా లా ఇ లా 

మరలయొక్క_ - సస్యానాం = పెరులకు, త ద్వాప్యః = అతని దిగుడువావులు భామ = 

నగా (అయియున్న వి) 

తా._-ఇప్పుడు ఆకాశగంగలో ద్యిజముల దానధారలచే తుటీకియెన నీరుమ్మాత్ర 
మే మిగిలియున్న దిగాని బంగారుతామరలను తారకాసురుండు కొనిపోయి తన దిగుడు 

బావులలో వె పెట్టుకొన్నా (డు 
వ్యా --మనైాక్ న్యా ఇలే __ సాంప్రతం సంప్రతి, మన్చాకి న్యా భాగిర థ్యా, 

దిగ్వారణొానాం దిగ్గణానాం - మదైె-రావిలం కలుష పయో జల మేవ శివ్యుతే ఇతి 
శేషం శి మ్ ౫ కర్త ణ్యణ్బఫ్రత్యయ; వ్య తి స్వన్యు (తోపయుజ్య తే? ఇతి నపుంసక 

తమ్, తపా౯ క నకకమలాని క్వ గతా నీ త్యావా- హే మేతి. _ పేమామ్మోరుహా 

ee, ఖం Gq 

భువ నాలోకన  పీతిః స్వగి౯ ఛీ నా౯నుభూయ తే 
ఖలీ భూతలే వివూనానాం తడాపా తోభయాః | త్సథే గరు ౨ శత! arg న 

టీక.__త,...క్ తక్ = ఆ తారకునియొక్క_ - ఆపొత= లౌ౮(కుడువలని - 
భయాత్ = వెజపువలన; పిమానానా౦ = ఆకాశరథములయొక్క_, పథి = మార్లము, 
ఖిలీభ్యూ కే సతి = పాడుపడంగా, స్యరైభిః = సురలచేతు భు ..తి;__భువన = లోక 
ములయొక్క_ (లోక ములను) - ఆలోకన = చూదుటయందలి _ (ప్రీతిః = సంతుష్టి న 
అనుభూయ తే = అనుభవింపంబడకున్న ది, | 

తౌ, లోకములను గాందునానందము ననుభ వించుట ౩ తాము బయట 'సంచ 
రించుచున్న యెడల ఆతండు ఎక్కడ నెన తౌర నిల్లు నేమో యనుభయముచేత బేవతలు 
తేమబిమానమాగ్గమును పాడు పెట్టినారు, 

వ్యా భువ చేతి... తస్య తారక _ స్యాపాతాథ్ సమాప శ్రే _ ర్భయా, 
దిమాసా నాం పథి, ఖిలీభూ తే౬| ఫవాతీభూ తే సతి ని “ద్వే ఖిలా(ప్రవాలే సమే చి 
త్యమరః, స్వర్టీథి న్హైవె ర్భువనానా మాలోకే పీతి రస నుభూయ లే, 

. య జభ సంభృతం హావ్యం విత తే స్వధ్య రము నః 
శప ఊాతవేదోముఖా నాయినా మిపతా మాచ్చిన లి సః, 46 
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mr వంగో 
టీక, యజ్యభిః = నిధి ప్రకారము ' యజ్ఞము చేసీ సినవారివేత్క వితలేషు==చేయంబ 

ఉన అధ్వనేషు = యజ్ఞ ములయందు, సంభృతం = వెల్య(బడిన, హవ్యం = హవిస్సును 

మాయీ = మాయావంతుండయిన సః = ఆతౌరకు(డు మిషతాం = చూచుచున్న ట్లి, 

న్మః ఇ మాయొక్క, డా, .తీ —జాత వేదః ౫ అగ్ని య నెడు _ ముఖాత్ = సూటి 

నుండి, ఆచ్చిన త్తి = ఒడీసీకొనును 

తౌ,-యధావిధిగా యజ్ఞములు చెయువారు యజ్ఞ ములలో చేల్సి నవావిస్సు ను 

మాయా(ప్రభావంబున ఆతండు చూచుచున్న మము సరకుసేయక మాముఖముయిన యనగ్ని 

నుండి ఒడిసికొని పోవుచున్నా (డు క 

వ్యా,ఎ-యజ్వఫఖి రితి, __యజ్యభి ర్విధివ దిస్టవద్భిః - ని, “యజ్యా తు విధి చేస్ట్ర 

వాక” ఇ త్యమరః * “ సుయజోర్ష్వనిప్ ' ఇతి జ్వనిప్ప్రత్యయ 8, ౯త లె, స్వధ్వ₹సహా 

య్షైషు, సంభ్బతం దత్తం హావ్యం హవి, రాయా నూయావీ ౫ (వ్రీహ్యాది త్వా దెన్మిప 

త్యయ$) తారకో, "మూట సాకం, మిషతాం పశ్య తామ్ - పళ్యత్చు స త్స త్యర్లః 

* “షష్టీ బానాదౌశేి ఇతి షష్టి జాత వేదా వహీ రేవ ముఖం తస్తా జాత చేదోముఖా, 

దాచ్చినత్తి - ఆక్నీష్య గృక్లో త్రీ త్యర్థః 

౧ వ _ ఇల ఉమ రృువ్భెకశనా స్తేన హయరత్న మహోరి చ 

దేహబద్ధ మి వన్ష్రస్య చిరకాలాబజి౯తం యశః, 47 

టీక (కించ = మటియు, తేన = వానిచేత, డద 8 = పొడవయిన, ఉచ్చెః 

(శవాః = ఊఉమెఇశ్రేవ మను పేరుగలదైన, వహాయరత్నేం = గుజ్తము దేవాబద్దం = రూ 

పొందిన, చి...తమ్---చిర కాల = ఇాల కాలము = అర్జితేమ్ = గడింపంబడిన, ఇస్త్రస్య 

యశః ఇవ = ఇంద్రుని కీ రియో యను అహారి = పహారింపంబడినది, 

తా చిరకాలము ఇం(దుండు గడించిన కీ ర అట్లు మూ ర్రీభవీంచినదో యనం 

డగినట్టి ఉన్న తమయిన యిందద్రుని యక్య కోపమును ఉృచ్చెఃశ్రవ మనుదానిని తారకుడు 

అపహారించి నాడు. దాని నాతడు హరించుటచేత నిందుని కీర్షి నాళ మైన దని భా 

(శవా నాము పాయో రత్న మివ వాయ రత్న మళశ్వ(కేస్ప; - ని, “రత్నం (శేస్పే మణా 
వపీ* ఇతి విశ్వ) అ'స్య కు భత్యా దుక్సే9కు లే ఒం చెవాబద్దం బద్ధ దేవామ్ మూర్తిమ 

5 అ టో దె త్యగ్భః ౫ ఆవాతాణ్నా § ది త్వా న్ని స్రాయాః పరనిపాళ 8, చిరకాలార్డిత, మిన్ష్రస్య 

యశ ఇ, వాహా ర్యపహ్చాతమ్, 

f వాతా ఎ 

10 
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తర్హి సామాద్యుపాయా _స్త్మత్ర కథం న (ప్రయుక్తా ఇ త్య తౌనా,_- 

తపి న్ను పాయాః సశ నః (కూ (పతిహత క్రియాః, 

వీర్య న్య్సాహథా నీవ ఏకాే సాన్నిపాతిశే 48 

టీక. (తారే = సూతుకుండయిన, తస్ని౯ = అయసురునిమోందు నః ఉఊసా 

యా; సక = =మా యుబూయము లన్ని యు, సాన్ని పాతిశే జ వాతపీ త్తీశ్లేషము 

లనెడి మాండుదోపముల (పకోపముచె కలుగునట్ల, వికాలే= వ్యాధిమో6ద) వీర్యవ న్తిజ 

సౌరముగ్గల వెన, బొషధాని ఇవ = మందులుం బోలె (ప్ర, ,యాః--(ప్రతిహాత= నిష్ఫృల 

మయిన = (క్రియాః = (పయాగముగలవి, (అయినవి), 

తొ _.__అక్రూరునిమాంద "మేము (పయో గించి నయుపాయము లన్నియు, 'సారవం 

కముఅయిన మందులు సన్ని పాఠజ్వరముమోంద ఎట్టు నిస్ప్రయో జనము లగునో అట్లు 

నిప్పుయో జనము లయినవి 

న్యా కసీ న్నితి (క్రూశే ఘాతుశే _ ని, “ నృశంసో ఘాతుకః (క్రూరఃి 

జ త్యమరః; తసి శృ సుశే సూ టఓస్యాకం, సర్వ డాపొయా?, సన్ని పాళీ స స్య దోష(త్రయ 

స్య (పకోపజే సాన్ని పాతశే ఆ be జ్యరాదొ? * drt నన్ని పాతా చ్చి ఇతి వ కృవాస్ట్ర 

ట్రక్ వీర్యవ న్తి సౌరవు నై్య్యాపధా నీవు (ప్రతివాత క్రియా విఫలప్రయో గా భవ న్ని, 

ఆ అనా. 

త చేవ (పతిహ త[క్రియత్వ మాహ--- 

జయాఖా యత్ర చాస్తాకం (పతిఘాతోోల్లితాచి౯ాపా 

హరిచ కే తై నాస్య కణ నిష్క- మి బావీకాతమ్, 49 

టీక (కిం) చ = నుజీయు యత = దేనియందు, అస్మాకం = మాళ్ళు జయా 

కా. జయ = గెలుప్రుయొక్క_ - ఇకా = కోరిక (ఆందడేసోా), తేన వారి చ్నశేణ = 

ఈెపేందునియొక్క_ యా (సుదర్శన) చదశ్రము - తస్య కళే = వాని మెడలో, నివు_స్= 

పకకముగా, అర్పితమ్ ఇవ = ఉఊంపంబడినదో యనుని ట్ల్లాయెను, 

తా,---మేము మాకు గెలుపునకు ఊపేం(దుని Whee వమ్గుగానిసాభ 

కాగా వ్! యాంటిమి. అట్టియా చక్రమును వానికంఠము "| ప్రుంచుటుకై ఆయన 
Ea ప్రార గా, అద్ది: “పోయి ఆకంకనునుండి Eien haa any బోని 
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నాస్య తారకన్య, కళ్ళే నిష్కు_ మురోభూపషణ, మర్పిత మి చే త్యు త్సె) కా, స్వయ 
మేవనిహ్కు_ మివ సీత మి త్యథ౯౩, తారక శిరశ్చె దాయ వారిణా చక్రం త్వ క్షం త దపి 
నష్ట్రళ క్తి జాత మితి భావః = 

ని, “సాష్టే శతే సువణాళానాం హే ము గరోభూసప ణీ పల్వే 

దినానేఒపీ చ నిప్కో_౬ త్రై." ఇ త్యమర।ః 

తదీయా సోయబే ప్వద్య వుష్క_-రావతీ౯కాదిషు 
అభ్యస్య న్తి తటాఘాతం నిజిళ్నలెరావతా గజాః, ర్0 

టీక.__ అద్య = ఇప్పుడు, ని, లౌ నిర్జితే = మీడీంపంబడిన - వరావతా, = 

వఏిరావతముగలవైన, తదియాః = అతేనివైన, గ జా8= ఏనుగులు ప్ర. ..హు- ప్రప్ళు-ర= 
పుహ్కురములు - ఆవర్హకాః చ = అవర్హకములు ను - ఆనిషు = లోనగునట్టి తో 
యదేషు = మేసుములయందుు, త..,తమ్___ తట = ఒడ్గులను = అఘాతమ్ = కోరా 

డుటను అభ్యస్య న్లి =- అలవాటు చేసికొనుచున్న వి 
తౌ. ఆతనియేనుంగులు ఇంద్రుని మైరావతమును ఓడించినవై ఇపుడు కొండ 

దరులను మాని ఫుష్క_లావర్త కాదిమేఘములను కోఆలతో అడ్డముగా కొట్టుచు |క్రీడిం 
చుచున్న వి. 

వ్యా.---తదీయా ఇతి. అద్య 'సంపతి, నిర్దిత ఐరావతో యె స్తే తధోకాః, 
తస్య తారక స్యేమే తదియా గజాః, పుష్క రా శ్చావ రకా శ్చ నా మాదయో యే 

పాం తేషు, తోయ ేషు మే ఘెషుు తటామాతం వ(ప్రక్రీణా, మభ్య స్య ని 
why మలి 

౧ అగ౦అ ద ఒర త్ర దిచ్చామోా టప సష్టుం సనాన్యం తస్య శా న్హయె, 

కర బనదదం ధరం భవ సేవ ముముతువః, గ్] మ్ ధ్ 0 ధర్మ భు ES లి 

టీక... తత్ = కావున (హేవిభోే = ఒసాామో ముముతువః = మోతీము 
కోయవారు, భవస్య = సంసారముయొకా, శా సయే = నాశముకై, కర 

(కక కాన హేతువగు) ధర్మమునుంబొ లె తస్య శా నయే = ఆతారకుని నాశము కె, సేనా 
న్యం = సేనానాయకని, (సష్టామ్ = సృజింపవలయు నన్ని ఇచ్చామః = కోరుచు 

తౌ,కావున్స ఓస్వామాా మోకుము గోరువార్కు సంసారము నాళ మగుట కై 
కద్దు ,యునుకట్టున్ను తెంపునదై న ధర్మమును ఎట్లు ఆచరింతురో, ఆవిధముగా నే ఆతారకా 

శే సేన 
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సురుని 'నాశచుక మాకు చేనానాయకు నొకని నీవు సృజింతువుగాక యని చేండుకొ'ను 

వ్యా.--తే దితి .-- తత్. తస్తాత్ కారణాత్ , = ప్రభో స్వామిక మో కం 

భవం త్య క్షు weal ముముతువో విరక్వా, భవస్య సంసారన్ను, శా స్టే నివృత్తే కయ్ 

క 'సై౯వ బన స్త త్రహ్లైన త్రీతీ కర కృబన్థచ్చిత్ తం, ధర్మ మివ - ఆత్మ జాన హాతుభుూతే 

మితి శప “శ మేవం విది న్ా మృత్యు మేతి? ఇతి కానా క్ wa శక్లీ=తేస స్వ తార 

కస్య కా సయే నాకాయ, సేనాం నయ తీతి సేనాన్ శ్చమాపతిక “ సత్ఫూద్విప అ 

ఇ త్యాదినా కప్, తం సేనాన్యం కీ త్, స్రష్టా మిచ్సామః _ వయ మితి శేషః 

rrr 

సేనానీస్పసష్ట్రేః భల భూహ-- 

గోపారం సుర సె న్యానాం యం స్రరస్కృత్వే: గో తభిత్ 

ఎ eG రా | (పత్యా సెహ్యతి శ తుభ్యో బని మివ జయ శ్రియమ్ నలి 

టీక, -సురశైచ్యా నాం - సుర = వనేల్చులయొక్కొ - సైన్యానాం == సేనలను, 

గోపారం = కాచువాండైన యం = ఏనేనానాయకుని పురస్కృత్య = మున్నిడు 

కొని నోతఖిత్ - గోత్ర = కొండలను - ఖిత్ = చీల్చు వాడయిన యిం[ద్రండు, 

జేయ(శ్రియం _ జయ = గెలుఫుయొక్క - (శ్రియం = సీరిన్సి బన్టీమ్ ఇవ = చెజగొనం 

బడిన వ్రీనింబోల్కె శృత్రుభ్యః = వైరులవలననుండి, [పత్యా నేష్యచి = మరలతెచ్చునో 

(అట్రై సే నానాయకళ్ని స్పజింపవలయును అని వూర్య శ్లోకముతో నన్వయము). 

(Ine సామ, ఎట్టి సేనానాయకుని ముందిడుకొని పోరినచో చేవతల సేనలు 

సురవ్నీతము లయి, తారకాసురునివలననుండి యింద్రుండు జయ థీని వాండు చెజిపట్లిన స్రీ 

నింబోలె మరల శేచ్చుకొనునో అట్టి సేనానాయకుని స్పజింపవలయు నని వేండుకొను 

చున్నాము, + 

వ్యా. --గోష్తార మితీ.- సురసైన్యానాం దేవతాసేనానాం, గోప్తారం రతీ 

తారం, యం సే నాన్యం, పురస్కృత్య పురోధాయళ పురో ఒ౬వ్యయమ్' ఇచి గతిత్వాత్ 

“నమస్సురసో రతః ఇతి సకారఖ గాం పృథ్వం (రాయన్న న ఇతి గోతా-, సా నిన 

త్తీతి నోత్రఖి దిని, జయ కియం, బస్తీ మివ బన్టీక్సతాం (శ్ర; య మివ, క తుభ్యః నసకా 

భక్ పత్యా నెమ్యత్త్ ప్రశ్యావారిస్యతి, తం (ప్రష్షా మితి we సంబస్థః, 

. వచ న్యవసి తై తస్మి౯ ససజకా గిర మాత భూః 

a గజికాతౌన న swe వృష్వైం సాౌభాగ్యన ళన యా, ర్తీ 
31% ౨ శ టీకకుతన్తీక్లా.. వచసీ =ఉ =ఉ (బృవాస్వతి అ! యామాట, అవసితే స సతీ=ఘుకి 



% 
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సినది కాంగా, ఆక భూః = (బహ దెవుండు, గిరం = వాక్కును, నసర్హ = సృజించెను 
(పలికె ననుట్టు యా=ఆవాక్కుు సౌభాగ్వేన= సాంప్రచేత్క గ,.,రాం - గర్లిత=ఊటు 
మునకు _ అన_స్సరాం = వెంబడ టన, వృష్టిం = వానను, జిగాయ = గాలిచిను 

(అతిశయిం చెను), 

తా. _బ్బృవాస్పతి యిట్లు మొట పెట్టునంగా నే (బ్రహ్మ దేవుండు కా త్తరమ్ము 

ఫలి కెన్తు ఆయు త్రరమా ఉటుమున కనంతరము వచ్చినవానవలె బెవతలకు , ఆహ్లాదకర 
మాయెను, 

చాన ఎన సీతి,కేసీ, క చాహకాస్పత్యే వచు స్యవసీతే పరిసమాసే స, 
త్యాత భూ ర్భ)హో,గిరం వాచం ససర్ష జగా బే త్యథ౯్క్క, యా గ్ సాభాన్యేన మనో 

6౮ మస AC క జ్యో అ సార తేన * హృృద్భుగ సిస్ట్వ చే పూర్వపదన్య చి ఇ ను. ఖీ ద్దర్షిత స్య 
అ 9 5 అగ నా-అన_న్దరం (ప్రవృతౌం, వృష్టిం జిగాయ బితవతీ, నర తఫలత్వా ద్య ప్రే రివ తద్విజ్ఞా 

పనఫలత్యా ద్దిరః సుభగత్వ మితి భావః. 

సంపత్స న్ వః కామోా౭యం, కాలః కశ్చిత్. (పతిత్యుతాం, 

న తస్య న్ా యా స్వామి సగక౯ావ్యాపార మాత నా. 54. 
య ఆశీ 

టీక వః = మోయొకు._, అయం కామః = ఈ కోరిక, సంపత తే = సమ 

కూడున్కు కశ్చిత్ = కొంత కాల; = కాలము, (పతీక్యుతాం = ఓరయబడునుగాక, 

ఆత 'నా' = స్వయముగా, [స ఆ సర్ష = సృప్టియగెడు య వ్యాపారం క పనిని, 

న యా స్వామి = అవలంసింపను. 

తా... ఓ దేవతలారా మికోరిన యీకోరిక సీదించువు, కాని, మిరు కాంచె 
పాటికాలము ఓర్నుకొని యుండవలయును , ఈ సేనానాయకుని నేను స్వయముగా 
స్పజింపను, 

వ్యా. సంపత్స్య్యత ఇతి అయం, వో యుష్లాకం కామో మనోరథః-నే నానీ 
రూపః సంపత తే సెత్స ఫలి, కశ్చి తయా నప్కి కాలః పతీక్యుతామ్, తు కింతు, 

తస్య సేనాన్యః, సిద్దా విషయ ఆత్మనా స్వయం, సగః సృష్టి నేవ-వ్యాపార స్తం న 

యా సామి, నాహం (సత్యా మో త్యథ౯౩. 

కుత ఇ త్యాళ జొా్మహ 

ఇతః స దైత్యః (పొష్షని రత ఏ నాహ౯ాతి మయం, 

విపవృవ్ 2-_వీ సంవధ్య౯- స్వయం ఛతు మసాంపతమ్, ర్ర్ 



78 కుమారసంభ వే 

టీక. ఇత; = ఇటనుండియే (అనంగా నావలన నే), (పొష్షశిః - (పొ ప్పకా 

పొాందంబడిన - (శ్రీః = అభ్యుదయము కలవాండయిన స దైత్యేః = ఆయసురుండు, 

ఇత ఏవ = నావలన నె క&ుయం= నాశమునుు న అర్హతి = పొందందగండు, (ఏలనలాాా, 
విష వృకుః అపీ=విసఫుం జెట్టయి నను, సంవర్థ థీ = సెంచి స్వయం=తా నే, ఛేత్తుంా 
,నఖుకుటకు, అసాంపతమ్ = తేగినదిగాదు 

తా,_౪ఆదై తునికి నెనే యూ మభ్యుదయము నెసంగినవాడనుు, కావున, నేనే 

వానిని నాశము సేయుట "కరి గాదు, ఏలనలా, విసపఫుంజెట్టు నయినను తాను పెంచి 

తాను కొట్ర్_వెవయ గూడదు 

వ్యా ఇత ఇతి,___ఇతో మత్త ఏవు (పాష్షశీ ర్లబ్దేదయః, న దైత్య స్తారకా 
సుర ఇతో మ త్రే ఏవ, మయం నాశం, నాగ్గతి, తధా హా, అనూ వృత. సావన జా? 

సామ్స్ విపస్య వృషో విషవృతమోలఒపి, సంవర్థ్య కతళ్చి త్కారణా త్సమ్య గ్వధ౯ 
యిత్వా, స్వయం చృేళ్తు, మసాం(పత మనర్తః x ఆ'సాం(పత మిత్య నేన నిపాతే 'నాొఫిపీ 

తత్వా ద్భృకు ఇతి ద్వితీయాన్లో న భవతి _ అనభిహి తే కరణి ద్వితియాఖిధా నాత్_ 
య ధాఒజఒనా వామనః 'నిపొతే నా ప్యభిహీ తే కర్మణి న విభ శక్తిః పరిగణనస్య 
(పొయికత్యాక్ ' ఇతి, 

వృతం తే నే జ సె (ప 9 ద మేవ పా iad చాస్వై (పతి శుతం, 

వరేణ శమితం లోకా నలం దగ్గుం హిత తపః, 56 

టీక,ప్రాక్ = పూర్వము లేన = వానిచేక్క ఇదక్ ఏవ=ఇది యే (ఈశెప్పం 
బోవునదియే), వృతం = కోరంబడినది మయా చ = నాచేతను, 5 = ఇతనికి, (పతి 
(శుతమ్ = (ప్రతిజ్ఞ సయంబడీనది ; లోేకాక్షా = లోకములను, దగ్ధం = కోల టకు 
ఆలం = సమర్థ మయినట్టి తత్ శపషః = వాని తపస్సు వరేణ = వర డానముచేత్త మి 
తం పీ = ఆర్పంబడ్నది సుమా. 

త, పూర్వము నన్ను వాండు ఈచెప్పంబోవుచావునే జేడుకో నెను “నేనును 
నానికి దానినే వర మిచ్చి తిని లోకములెని ల స Ae ల నెల్ల కాల్న సత వముయి యుల వాసతవన్సును 

_ ఆవరముచేత ఆక్సితిని, 
pt Pel ey whe ci క్పూర్వం, శే నానుక్కే కద మేవ డేకై ర్థతభ్యత్య gr ఖై టి జ 
a WN సా త్ర aga జ i న ల (రార్భితమ్స్ మాయా బా శారకాయ్య (పతి శుకం (వలిజ్లా 

He he Gh the స్టే గ్ థి an. } Me శ 
pe u గూ hy Tas కేవ స్ట : 

కా hy | 

చట జ 
i ప్రూర స్య కరా” ఇతి సం, పదానతో[ై Mw We te SD. 9 సరసన ల వ అర్ధ కో రష 

మాలల tm i hr టో In MEE స ని (స 
i శ 

౬. 

న Dp ర్ 
1 వట ఖీ స ip / గ్ |. (లో ( 

త ల 4 wa 
న. సై ప 4 UES స Hl ర్ల సం గ్ fi శే hy ళ్ 4 శ 1 య 1. స 

శ గ్లో zi బ్లో a 
ప్ Cul Be 1 
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స్ప్రత్యయ$ తన్య తప స్త తపో వశేణ వరదానేన శమితం హీ -మ రతి 
శేషః 

Gar rrr కాలు 

సంయుగే సాంయుగీనం త ముద్య న నం Er కే! 

తనా ద్భ తె తన! కస్య సనీలలోహిత*శేతసః * ర్? 

టీక సంయుగే = యుద్దములో ఉద్య నం = పూనిక నేయుచున్న, సాం 
యుగీనం = wea "నేర్చరియయిన్న తం = వానిని, నిషీ, కృస్య = (ఏడే నొక్నే 
(త్రమంద్వు నిషేకింపంబడిను నీ, సః నీలలోపొత = సకస. కే _- నేతసః = 

శుక ముయొక్ళ) అంశాత్ బుతే = భాగము తప్పు కః = (అన్యుండు) ఎవండు, (ప్ర 

సహేశ = ఓడించును. 

తౌ .__యుదమునకు కడంగిన యాయుద్ధ కుళలున్సి శివవీ ర్యాంశ సంభూతుడు 

తప్ప మటీ యెవ్వండును ఓడింప చేర(డు. 

వ్యా,---సంయుగ ఇతి, సంయుగో యుద్ధ; ఉద్య న్షం వ్యా[ప్రీయమాణమ్స్ 'సం 

యుగే సాధుం సాంయుగీనమ్ శ “ప్రతిజనాదిఛ్యః ఖుష్! ఇతి ఖణ్బ్య్బోత్య యః, తం 

తారకం, నిషీ కస్య క్వచిత్ తేలే మరితస్య - వి “నీల; కచ లోహిత శృ శేశే పీ(తి 

నీలలోహిత ఇతి పురాణమ్ ఇతి స్వామీ _ తస్య నీలలోహిత స్య ధూర్లశు, రేతసః 

శంకు స్వాంశా దృ తే&ంశం వినా, ఒన్యః కఠ (పనా, శాబ్సిభవేత్ * “(పసహాన 

మఖిథ వే” ఇతి వృ తెకారః. 
Ha 

కరా——— లో. అ 

క్ష 

కథ మసావిదృక్ శ కి క్రి రిత్యాహూ--- 

“సహి "దేవః పరం జ్యోతి స్త సవుఃపాచే వ్యనస్థితమ్, 

పరిచ్చిన్న పభావధి౯ా ర్న మయా న చ విష్ణునా, కరి 
Pd ట్ర 

జో 

1 టా చేవః = 0 దేవుడు, త, .“రేతేమః = తమో గుణముయొక ్క_- 

పోనే ఇ! తవకగట్టును' వ్యవస్థితం = నొలకొనియున్న, పరం బ్య్యతిః హా = పర మాత్మ 

(తరము. Me = Mae విషునా = విషుటేవునిచెతను ప..రీ9—- 
ig of ల a థి 

న "నేనును గనీపట్లు చేరనైతీని, wn కనిపట్ట సేరండాయొను. 
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వ్యా.స ఇతి _స దేవో నీలలోహిత, స్తమసః _ పాలే పరతో-వ్యవస్థితం 
తమోగుణాతీతం, పరం జ్యోతిః పరమాత్తా పీ అత ఏవ మయా, పరిచ్చిన్న (ప్రభావర్ధి 

రవగాఢ మహిమాతిశయో, న భవత్సి తధా విష్ణునా చన అత స్త స్యాసాధ్యం నా 

స్స్ తల్యేర్థ ౩ 

సంపతి తదంశోత్సతా వుపాయం దర్శయతి, — 
ఉనూరూపేణ లే యూయం సంయను న్నిమితం మనః 
శంభో ర్యతధ్య మ్మాకష్టు మయస్కా_ నేన లోహవత్ , 59 

టీక __ లే = (ఆకా 'ర్యార్ధులయిన్న ) యూయం = మోర్కు సం... తం-- సంయ 

మ = సమాధియందు _ స్తీమితేం = నిశ్చలమయియున్న, శంభోః మనః = శివునీ మన 

స్పున్తుడా, ..ణ --ఉమౌా = పార్వతియొక్క-_ - రూపేణ = సౌందర్యము చేత, ఆయ స్కా. 
“నేన = నూదంటురాలిచేత, లోవావత్ == ఇనుమునుంబో లె, ఆఅకస్టుం = లాచుట కో 
యతధ్వమ్ = కడంగుండు 

తౌ __కావునమోరు మాకుకార్య నిర కలుగుట యిట్లు చెయు(డు. సమాధి 
యందు నిలుకడ నొందియున్న యా పరమశివుని మనస్సును నూదంటురాతితో ఇనుమును 
ఆకర్షించునట్లు గా పార్వతీ సౌందర్యముతో అకర్షింపుండు, 

వ్యూ, ఉఊమేతి ___ తే కార్యాథి౯ నూ యూయం, 'సంయమ స్పిమితం సమాధి 

నిశ్చలం శంభో రన, ఉమారూ పీ ణోమాసాన్ష ర్యేణ - ॥ 

ని “రూపం స్వభావే సౌన్ష ర్య నాణశే పశుశబ్బ్దయో;। 
(గ్రఖ్చావృత్త నాటకాడా వాకార నక యో రపి ' ఇతి విళ 5, 

అయసాా స్తేన మడి విశేషేణ * కస్క్మా_దిషు చి ఇతి సకారఖ లోపావ దయాధాతు 
మివ * “తేన తుల్యం [క్రియా చేద్వలిః' ఇతి వత్శిపత్యయో మృగ్యః, ఆక్రష్టు మాహా ర్హం, 
యతేధ్వ ముద్యుకాభ వత, 

న చ గత్య రను స్టీ త్యావా__ 

ఉభే వవ తమే స్రాథు ముభయో ర్చీజ మాఫిాతం, 
నౌ వా శంభో స్తదీయా వా మూర్తి రల మయీ మమ 60 

| టీక... ఊభయోః=మాయిరువురయొక్క, ఆహీతంజ నిషపి క్త మయిన వీర్యం= శుక్ర 
మున్సు వోథుం = వహించుటకు సా వా == ఆయుమ్మ శంభో = శివునివీర్యమునువపీం 
చుటకోన్సు; శ్రదీయా = ఆయన చెను .జలనముయో = నీటికాపముక నున్నమూూ ర్తి ర్వాజు 
మూర్చి మను ౫-న్లావ్లీర్య యును భరించుటకున్సు, శాఖ ఏవ = బరువు శే, మ, మేజసముర్భల్న 

న్న్న 



ద్వి సీ య స్ప దః, 61 

తౌ. మే మిరువురమును నిషేకించు నట్టి వీర్యమును భరీంచుటుకు ఇరువుకే సమ 
రలు శంభుని వీర్యమును భరించుటకు ఆమెయు, నావీర్యమును భరించుటకు ఆయన 
యొక్క మూరి భేదమయిన జలంబును 

వ్యా.--ఉబే ఇతి. ఉభయోః శంభో ర్మమ, వాహితం నిషి కం బీజం తేజో, 
వోఢుం సోఢుం, సా వోమ్మా శంభో రష్ట్రమా లే౯, స స్వేయం తదీయా, జలనముయో 
మూర్తి ర్యా నుమ, ఊఈభ ఏవ కమ్మే న తృతీ యే త్యేథ౯ః - వా ళో ద్వ్శవ్వాభ౯ 
న త్వన్యాకేళా ఏత చే వోదాప్బా త్యేళ్థ మేవ వ్యా ఖ్యాతం గణవ్యాఖ్యా నే “ 

ఆత దీపకాలంకారః - (పాక రణికయో రుమామ హేశ్వరయో ర ప్రాకరణిక యో 
రషిచ్యాజలమారో శాపమ్యస్య గమ్య తత్, య ధాహా భోజరాజః__ “(వస్తుతా 
నాను (కస్తుతొనాం చౌపమ్య'స్య గమ్య కే దీపకమ్' ఇతి, న చేయం తుల్యయోగి తా 

తస్యాః కేవల్మప్రస్తుతవిపషయ తన కేవల్యాప్రస్తుతవిషయ కేన చోస్టైనా దితి 

త్ర స్యాత శితికర్థాస్వ పై నాపత్య ముపెత్య ప 

మోత్యు శే నురబనీనాం వేణీ ర్వీర్య విభాతి భిః. 61 
టీక, --తస్య = ఆశివునియొక్కు, ఆతి = సుతుడు, వః = మాకు సెన్గా 

పత్యం == దళవాయితనమును, ఉేత్వ = పొంది వీ...ఖిః_- వీర్య = కార్యము 
యొక్క - విభూతిఖిః = సంపదలచెత, సురబన్టీనాం = చెణఅగొనంబడిన వేల్పుబానల 
యొక్క వేణిః = జడలన్సు మోమ్యీ లే == విప్పను, 

తా... ఆపరమళశివుని పుత్త్రంండు మోకు నేనాపతియై తారకాసురుని పోర నంనా 
రించును. అంతట చవానివజంబడి సంస్కా-రహీ నము తై యున్న ౦దున జడలుక ట్రిషోయిన 

సు రాంగనల శేశపాళశములను మిరు విప్పి సంస్కరించి సుఖముందులరు. 

_వ్యా.-లాత స్యేతి తస్య, శితికజ్ఞ స్యాష్టమా లే౯ా రాత, పుల్ల ఇ త్యర్థః ట్ర్ 
జ “ఆశా వె పుత్తినామాలసి ఇతి (శులేః, వో యుష్మాకం, నేనాపతే ర్మావః వైనా 
పత్యమ్ ణి “పత్య న్దపురోహి తాదిభ్యో యక్ * ఇవి యక్పత్యయః, ఉ పేత్య (వాప్య, 
వీర్యవిభూతిఖి: కార్యసంప_ల్రిఫిః, సుర బన్టీ నాం వేణ్, రోకు కే వి సంసయిహ్యతి, తార 
కాసురం హానిప్య తీచి భావః, 

ప్రతి వ్యాహృత్య వీబు థధాక౯ విశ్యయోని నీరోద భే; 

మన స్వాహాత క_ర్తవ్యాః "లే2ఒ. వీ చేవా దివం యయుః. 692 

టీక. విక్ళయోనిః _ విశ్వ = (ప్రపంచమునకు - యోని; = కారణభూతుం 
డయిన బబ్బా దేవుండు, విబుథాకా = సురలనుగూర్చి, ఇతి = వెంబెప్పిన్న ప కోరము, వ్యా 

క్షే 



2 కువూరస౦భ వె 

జ్బాత్య = పలికి, ' తిరోద భ= అంత్రానముబాంటెను; కే చేదా అవీ = ఆ వేల్పులును, 

మనసి = మనస్సులో, ఆ. ..వ్యాగ-ఆహిత్ = ఉంపంబడిన -క రవ్యాః = ఉద్య 

మముగ లవారయి్యి దివం = 'స్యర్టమునక్కు యయుః = ఏంగిరి, 

తా..ఇట్లు సురలకు పలికి (బహ దేవుండు ఆంతే గాన మాయెను. సురలును చేయ 

వలసీనపనిని మనస్సులో నుద్దేశించుకొని స్వర్దమునకోం భోయిరి. 

వ్యా,---ఇ తీతి,.._విశ్వ స్య- యోనిః కారణమ్-ని. “యో నిజ చ్ర్రైణాం భ్ ౫ స్టా 

కారణే తామికే పణే ఇతి వైజియ న్టీ విబుధాక సురా, నిత్సి వ్యాహృ ల 

తితోదధేఒ న్రహి౯లతవాక, లే జీవా అప్పి మన, స్యాహితం క _రవ్యం ర మొ గే సతథో 

కా; నన్నో, దివం 'స్వర్షం, యయుః (వాఫు8 

తత నిశ్లిక్య కందర్భ మగనుత్ పాకశొసనః 

మనా కార్యసంసిన్ద " త్వ రాద్విగుణరంహ ల 63 

టీక. పా-..నః--పాక = పాకుం డనునసురునియొక్కు - కాననః = శ్నత్రు 
నయిన యింద్రుండు, తత్ర = హరునిచి త్రమును ఆకర్షించు కార్యమునకు, కన్చర్పం డా తున్న 

థున్సి (సాధకునిగా), నిశ్చిత్య = నిశ్సుయించుకొన్సి కా,, ద్ --- కార్య = పనియొక్కా - 

సిద్దా = నెజవేటుటసిషయ మై, త్వే. ,.సా--త్వరా = తొందరచెత _ ద్విగుణ = శం 

డుమడుంగులయిన - రంవాసా = వడిగలదైను మనసా = మనస్సుతో _ అగమత్ = 
పోయెను - (తలంచెను ) 

తౌ. శివ చిత్తమును ఆకర్ష ంచుటకు సాధకుడు మన నృథుః డనినిశ్చయించు 

కొన్న వాయడై ఇందు(డు ఎప్పుడెప్పుడు కార్యము సీద్ధించునా "అనుతోొందర చేత వడి 
యినుమడీంచినమనస్సుతో నతనిని తలచు కొనెను 

స్యాం త (చేతి, ఎ పొకో నామ కళ్చి దసు - ప్రస్య శాసన ఇన), నత 

నారఛితాకప౯ణకృ ల్యే, క౦దర్చ్పం౦ నిశ్చిత్య - dred శప కార్య సంనిద్దై, త్వర 

యౌత్పుశ్వ్యేన - లవ గుణ యస్య త్ర ద్విగుణం ద్విరావృల్తే తం _ SI వేగో _ 

యస్య తేన తథో శే నం సిం కరా నా వృ త్రి శట్చాది జ్యేన్ది) యాముఖ్య త నృషు” ఇత్తి 

వెజయ న్లీ, మనసా౭గమళ్ సస్తారే త్యథ౯ః * గే రుజ్, ౫దిళ్వా న్నే రజా దేళః 

అధ న న లలిత యోషిద్యూ)లతాచారుళృష్దం 

*. రతితఆలయపదాజ్కే చాప నూస సజ్య కే, 

స్హహాచర మధు హా _స్తన్వ స్త స చూళతౌజ్కు-రాన్ర్రః 

క - శతమఖ ముపత్భ (ప్రా్ష్షాలః సుస్పథన్నా. = 64 



శ్చ 

ది సీ య స్ప రిం వ్ 

టీక,.-అథ = స్మరించిన వెంటనే సః = ఆ (సృరింపయుడిన్స, ఫుష్పథన్వా = 

పూవిల్తుండు ల. ,జ్ఞం--లలిత = అందగత్తె యయిన - యోసిత్ = చెలువయొక్క - 

(భూలతా = కనుబ్ొమ తీంగలవలె - బారు = సొంపయిన శబ్దం = క్రొప్ఫలుగలిగి 

నట్టి చాపం ఊ వింటిని ర. .. జ్కే---రతి = (తన భార్యయయిన) రతీ బేవియొక్క = 

వలయపద = గాజాలతావ్రలు - అచ్కే_ 3 గుబుతుగా౫లదెన, క్లే = ముడమో(ద్క 

ఆసజ్య = రరర త్ర నహాదర == బెలికాండయిన - "a = వసంతువి 

యొక్క - సా స్త= చెతియందు _ న్యస్త = ఉఊంపంబడిన - చూతౌజ్బు_ర ఆ మావిమెొగ్గ 

య'నెడు - Wee క లవాండయి, (వాష్లలిః = శేలుమోడ్న్చు కాపించినవా( డై, 

శతమఖం = నూటుజన్న ముల వానిని (అనగా ఇందున్సి, ఉపతసే = కలసీక్రొనెను, 

తా అట్టు ఇం(ద్రుండు తలంపంగా నే పూవిల్తుండును, నిరంతరము రతీ దేవిచెతి 

"గాజులు ఒక్తుకొనుటచే మచ్చలు వడియున్న బుజమునకు తనవిల్లు తగిలించుకొన్సి తేన 

మావి మొగ్గ బాణమును తనతో వచ్చుచున్న తనభచెలికాండయిన వసంతునిచేత నిడికొని; 
వచ్చి, కేలుదోయి ఘుటించి ఇందునిం గలసీకొ నెను, 

అ శథేరి._ అథ సృరణాన న్హరమ్క్ స సృృత ఇ త్యథ౯ః పుష్పం ధను ర్యస్య 

స ఫుష్పధన్వా కామః * “వా సంజ్ఞాయా క్) ఇ త్యనజ్ , ని. “లలితం (త్రిషు సున్చరమ్' 

ఇ త్యమరః - లలితాయాః సున్ష ర్యా-యోపషితోం భు నౌ లతే ఇవ చారుణ- కృ జ్లే కోటీ- 

యస్య లే అధో క్షం చాపము రతిఃస సృర( ప్రియా -ని “రత్కీ స స్మర(ప్రియా ఇత్యమరః౭- 

తస్యా - వలయ పదాని క బ్బ-ణన్థానా —- న్యజ్క- శ్చిస్నం యస్య 'స సు తధో శే కణ్ధ, 

ఆసజ్య లగయిత్వా, ఛాపకజ్ఞవి శేషణా భ్యాం కృడారై కని మ్రనవనైకవీరస్య 

కద్ ౬ వీరోపకర చేహ తుల్యర సత్వం వ్యజ్య లే, సవాచరస్య సఖ్యు-గ్య ధో ర్వస_న్సస్య- 

హా స్తే న్య _స్తం చూతౌజ్బు_ర మే వా(శ్హ్రం యస్య స తథో క్త (ప్రొష్టోలిః కృతాబ్దలిః 

సక, శతమఖ మిన్ల్ర), ముపత స్టే సంగత వాక్ * సంగలికరణా ధా ౯ చార్య నేపదమ్, 

| అత్ర న్వఫావోక్షిః ఆ “స్వభావోక్తి రసా బారో య ధావద్వస్తవణ౯ నమ్” ఇతె. 

మౌాలినీవృత్తే మేతత్ _- “౧ననమయయయు తేయం మాలినీ భోగిలోశే 5’ ఇతి లకణార్ . 

ఇతి (క్రీ మహామహోపాధ్యాయ కోలాదల మల్లీ నాథనూరి విరచితయా 

సంజీవనీసమాఖ్యయా వ్యాఖ్య యా సమేతః (శ్రీకాలిదాసకృత" 

కుమార'సంభ వే మహాకా వ్యే (బవ్మసాతా త్మా_రో నామ 

ద్వితీయ సర్షః, 

కా [కానా 
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తృతియఃస ర్లః 

స్తీ నా పతా ® 

తస్మి౯ మఘోన _స్తిదశా౯ విహోయ 

సహ్మస మమం యుగపత్ పపాత, 

(పయోజనా పేవీతయా (పభూణాం 

యాయ శం గౌరవ మ్మా శి తేమ. 1 

టీక, మఘాేనః = ఇంద్రునియొక్క, అక్షం = కన్ను లయొక్క_-'సహా(సం= 
చేయి (వేయి కన్నులున్తుు (తీదశాక = దేవతలను విహాయ = వదలి, తేసి క=కకని 

మోంద (మన్న థునిమింద), యుగపత్ == ఒక్కు_ ముడిని పపాత = పడెను (ప్రాయః== 

తృజుచుగా, (ప్రభూణామ్ = దొరలకు, ఆ శకేషు = సేవకులయంద్యు గౌరవమ్ = అద 
కము (హం యా - (ప్రయోజన == కార్యమును - అపేశీతయా = కోయటచే (కాగ్య 
మును బజ్, చేలకు = నిలుకడలే9ిది 

"తౌ, మదనుడు రాంగానే ఇందుడు కడనువేల్పులకు చూచుట మాని 

“వేయికన్నులతో ను ఆతనిని అత్యం తారముతోం గాంచెను. చిరపరిచితులను పెక్కు_రను 

“చేల్బులను మాని ఇతనియందే ఇంత పక్షపాతము చూఫుట-యు కృమా యనిన - (ప్రభువులు 
ట్రాయికముగా కార్యమునుబట్రి సె సేవకులందు ఆదరమును నూమ్పు చుందురు చా, 

వ్యా తసి న్నతి — మఘాోన ఇన్ష, స్యాక్షం సహసం, (తీ రావృల్తా దళ 

పర మేసా మితి తి త్రదశకా చదేవాకా* “స Foggy Msg 

'సంఖ్యేయే ఇతి బహువ్రీహ్ః; * “బహ్మువీహశా స సంఖ్యేయ్ - )' ఇతి డచ్చ్రత్యయః 
*ఉఊకాథకాత్వాత్ సుచో | నివృ త్ర, విహాయ త్య కా లేసీ తసి ౯ కామ్కేయుగపత్ పపాత 

సవ్మాసే ఇక్యాత్సి భి ణా ది త్యాద రాతిశయోక్సి కై నను సుచిరపరిచి తాేకసుర పరి 
శ్యాగేన భగవతో మెహీా స్తస్య కథ మకా తనీ న్నేకసి౯ పక్షపాత ఇ త్యాళ 
కథల నరం న్య స్యతి _ Se భూన్నూ, (పభూణా, న్యూ శ్రి లేమ సేవశేవు 
ఏిషయ్ , గౌరవ మాదరః, (పయోజీశా పేక తేయా కార్యాథి౯ తేన శాతున్యా, చలం 
పజలక ఫలతన్తా?; (ప్రథ వ వోన తూ ఉత కా) ఇచి భావః, 

EE Her ¥ జ / 

న నానన వ 
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స వాసవే నాసనసన్ని కృష్ణ 
లి 

9 తప | మితో నిపీ చేతి ఏస్ఫష్ట భూమిః ః 
భత్తు౯ః (పసాదం (పతిగృహ్యూ మూధ్నా౯ 
నక్తుం మిధ; పాకమ తెవ మేనమ్ 2 

టీక. సః ఇ ఆతండు (కాముడు, వాసవేన = ఇంద్రునిచేత, అ, ,స్ట్రమ్ = 
ఆసన = (తన) సీంహాసనమునకు _ సన్ని కృష్ణమ్ = చెర్పుగ్యా ఇతః = ఇచ్చట, నిషీ 
ట = కూర్చుండుమ్తు ఇతి = అని, ప. ..మి8 -విసృప్ప = విడునంబడిన - భూమీ = 
చో టుగలవాండ్పే భర్తుః = ఏలినవానియొక్క_, (పసాదమ్్ = అను[గహమున్తు మా 
ధల = బ"దలచెక్క (ప్రతీశ్షర = గాంవించ్చి మిథః = ఏకాంతమున, ఏనమ్ = ఇందు 
నితో, ఏవం==-ఈ వెప్పంబోవుతీరన, వకుం == పలుకుటకు, (బా(కమత= తోొడంగను, 

తౌ.__అకేనికి ఇంద్రుడు తన సింహానము( పక్క_ నే “ఇటు కూర్చుండుము'* ఆని 
చొ టొసంగాను. మన థు(డు ఆయను గహాముచేత తనకుం గలిగిన ఫంతోపమును శిరో 
నతిచేతం డెలుపుకొన్న వాండ్రై ఏకాంతముగా ఇంద్రునితో నిట్లు వక్కాణింపం 
దొడంగాను. 

వ్యా --న ఇతి, స కామో వాసే నస్ట్రే, కాసనస్య సింహాసనస్య - సం 
నికృష్ట్రం సంనిహిత-మాసన సంనికృష్టం యధా తధా * శేషపష స్యా ఒయం సమాస్క-_క 
దో్యోగలతుణయా తున * “న లోకావ్యయనిస్థాఖలభక౯త్స నామ్ ఇతి పస్టినిపేధాత్ , 
ఇతో నిషీ బే పసశళోపవి శేరి, విసృస్టభూమి రృతావకాళ; సక భర్తు స్యామినః, (ప 

సాద మను గపహాంి, మూర్ధ్నా, (ప్రతినన్ష్య సంభావ్య, మిధో రహసి _ ని “మిధో 
ఒ స్యూన్యం రవా స్యపి? ఇ త్యమరః ఏన మినీ) మేవం వక్యుమాణ( ప్రకారేణ, వక్తుం, 
(పాకఠమ తోపషకా న్గవాకా * “ పోషాభ్యోం సమధా౯భ్యాక్' ఇ త్యాత చేపదమ్. 

&. 

ఆజాపయ జ్ఞాతవిశేవ, పుంసాం 

లోశేషమ యత్ తే కరణీయ మస్రీ? 
అన్నుగహం సంస రణ పవృ త్త 

మిచ్భామి సంవధికతు నూజ్జ యా “తే “లి 
టీక..__(హీ = అయ్యా), సుంసాం= ప్రరుషులయొ క్కు - జోతవిశేప = కాత = 

ఎలేయగబడిన - విశేస = సాఠముగఠతవాండా - (పురుషులయొక్క_ సారము నెటిలగిన 
వాండా అనుట లోశేషు = లోకములలో, తే = నీకు యశ్: = ఏది, కరణీయం జ 
జేయవలసీనది, అ స్టీ = కలదో, (తత్ మి దానిని), ఆజ్ఞాపయ = ఆనలిమ్ము, స౦ 4 తేరి 
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సంస్మరణ = (నీవు నన్ను) తలంచుటచే _ (ప్రవృత్తం = పుట్టిన తే = నీయొక్క, అను 
(గ్రహాం = (ప్రసాదమును, ఆజ్ఞాయా = అనతి చెత, సంవర్ధితమ్ = వృద్ధినెందిన దానిని గా, 

ఇచ్చామి = కోరుచున్నాను. 

తా. ప్రరుషులయొక్కు_ సారము నెజీంగినవాండ్యా ఏలోకములోే నీకు ఏపని 

చెయవలసీయున్న దో ఆజ్ఞాపింపుము 3 స్మ రించుటచే నా కొనర్పిన యీాయను[గహామును 

పనినొనుటచే వృద్ధి నొందింపుము . 

వ్యా.— ఆక్ఞాప ( యేతి _ హే ప్రంసాం, జ్ఞాతవిశేప జాఠసార న్ క్షాతపుం 

విశే షే త్యథ౯కః * సాపేషమల్వైజపి గమకత్యాత్ Male ఆజ్ఞా పయ-త దితి "కేస ;4 
ర్ త్రరవాశ్యే య చృబ్ద ప్రయోగా న్న పూర్వ వాశ్యే తచ్భబ్దప్రయోగనిర్చస్థ క కింతది 

త్యాహ - లో శేస్తు, నే తవ, యత్ కరణీయం క _ర్హవ్య, ము స్ట్ సంస్త రజ అ (పవృ త్త 

ముక్చన్నం, తే తృ వానుగహం (పసౌద, మాజ్ఞ యా నియోగోన, శ వృద్ధిం 
గమిళు మిచ్చామి - సంస్థరణకృత మను[గ్రహాం శేనచి న్నియోగేన వధకాయ - క (చిక్ 
కర్య్శణి నియు EX త్యథకాః - అన్యధా ము నా స్తీ పరితోవ ఇతి భావః, తుమున్న 

వపారే ణిజఖే౯ యత్న ః కార్యః. 

న చ మే కిఖ్చీ దసాధ్య మ స్తీ త్యావా.-- 
శ నాభ్యనూయా పదకాజ్జ ణా తే నితా న్లదీ-్థుకా రనితా త పోఖభి;? 
యావ దృవ త్యాహిత సాయోకస్య మత్కార్ముక స్యాస్య నిదేశవ_ర్తీ 4 
టీక.__ప...ణా---పద = (నీ) ఆకల కాజ్టీణా = కోరునట్టి, 

శేన = ఎవనిచెక్క ని., ఘు నితౌ న్స = మిక్కిలి _ దీయుకాః = గొప్పువెన్స 
తపోభిః = తేపస్సులచేత్క లే = నీక్కు అభ్యనూయా = ఈస్సు జనితా = ఫుట్టింపం 
బడినద్సి (వానిని పేర్కొనుము అని శేసము, యావత్ = ఎందులకనంగా, సః 
వాండు ఆ... స్య--అహళత = తొడుగయిడిన = సాయకన్య = = బాణయుకలదైన, అస్య 
మత్ కార్తుకస్య = ఈ నా వింటిక్సి ని,+. గ్త్ నిదేశ = (మోల - వర్తి = ఉండు 
వాండ్రు స్యాత్ = అగును. 

తా.ఎవండేని నీపదముకై యుగతపస్సులు చేయుచూ నీకు ఈసు కలిగించి 
“నా? చెప్పము, క్షణములో వానిని 'నాములికి కి గుణిచెస్కీ క్త పస్సులు మాన్న్చించ్చి 
త్రీజ్లగలమలోం గూల్చెదను, 

a "వ్యా డా శే నేతి. పదకాజ్హ రాకా కా కేన పుంస్కా నితా న 

గరికె, పోలి స్వే శశ వ్వాభ్యస్తూ యే రద్దు జనిత త్తం aa పీతి 

స్స కి నుథ౯ న్స్ - కూ వ ద్యరఖ స (వల టి . క్యాప్తాక సాయక్ష స్య స సంపా Fone 

కే 

ఘన 

న. బో 
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న్యాస్య మత్కౌ_ర్షుకస్య, నిదేశే వరత ఇతి నిదేశవ ర్యాజ్ఞావకో, భవలి _- అవిలమ్నే 
నైన భవిష్య తీ త్యథకా; * “వ _కనూనసామా ప్యే వ్వర్ణ్వమానవ ద్వా" ఇతి లబ్, 

సంప్రతి చతుర్వగో౯ మోత మధికృ త్యాహ.__ 
పే అ జ ఒప రిల, of 

అసమ్మతః క్ర గ ము_క్రిమార్షం వునర్భవ శ్లేశ భయాత్ పృపన్న ః: 
ఆచ అరలో 

ణా త 
బద్ధ శ్చిరం తిస్టతు నున్హరీణాం ఆశిదితభూచతునైః కటాక్షైః 5 

టీక, తవ = నీకు, అసమ్మతః = అంగీకృతు(డు కానివా(డు కః = ఎవండు, 
ఫు, ..త్ --పఫునర్భువ = పునర్ష్గన్మ మందలి _ శ్లేశ = దుఃఖయులవలని - భయాత్ = వజ 
ఫుచేత, ము_క్తిచూర్లం = మోరుప్పు దారిని, (పపన్నః = అవలంబించినవా(డుు (వానిని 
ెపర్కొ-నుము - ఏలయన, (సో౬పి = వాండున్తుు ఆ...వైః---అనేచిత = ఓకటొక 
టగా (తీప్పలుడిన - భూ) = కనుబొనులచేత _ చతురైః = చదురుగలవిన్స నున్దరీ 
కాం = అందగ తేలయొక్కు, కటా తే & = కడక ౦టిచూఫుల చేత, బద్దః = కట్రంబడి 
నవాండై్రై చిరం = వాలకాలము, లెప్పతు = ఉం౦డునుగాక,, 

తౌ._--నీవు ఒప్పక యెవందేని ఈసంసారమందలి జన్యజరా మరణాదీ దుఃఖపరం 
పరకు వెజుచి మాకుమాగ్లమును అవలంబించి నాడా ? వానిని సపేర్కానుము; ఈకుణ ములో అందగ_త్తియలయొక్క_ శదురుతోడి కడకంటి చూపులతో వానిని చిరకాలము 
కట్లవెచెదను, 

వ్యా. అసవత ఇతి, త్ర వాసమ్తతేః కః, పునర్భవః ఫునరుత్చ్తి, _ 
సంసార ఇతి యావన్ _ తత యే శ్లేశా జన్మ జరామరణాదయ - నేభ్యో భయాత్, 
ము_క్టిమాగ౯ం (ప్రపన్న, స్తం, వదు యతః సోఒ, ప్యాశేచితాభి శేకైకళో వివ_కితాణి _ 
ర్జూభి శృతుైః సున్ల రీణాం కటా నై, రద్ద శరం తెస్ట తు; ఆరేచితలత.ణం తు _ 

వి. “స్యా ద్భువో ర్లలితా చేపా దేకస్య్యా ఏవ శేచితక్, 
లతేయో రూలసము తే పం కాటిల్యా ద్భూకుటిం విదుః * ఇతి. 

ధర్థాధా౯ల వధికృ త్యావా, _ 

అధ్యావీత స్యోశనసాఒవీ సీతిం [పయు కృరాగ్మపణిధి ద్యి౯ప స్వే 
క స్యార్ధ్థథ రా వధ వీడయామి సిస్ట్ సటా వాసు ఇవ (పవృద్దః 26 
టీక.__ఉళనసా = శుక్రునిచేత్స నీతీక్ == నయమును, అధ్యాపీతస్య్ట అపీ= 

చేర్చంబడినవాని కైనను తే డ్విహః = నీపగవానికిి కస్య = ఎవనికి, అర్థధర్గౌ = అర్ధ 
మును ధర్మమును (ప్ర. .ధిః రాపయు క్ష = (ప్రమోగింపంబడిన _ రాగ = విషయాభి 



టొ 

రీ కుమారసంభ వే 

శాప యినెడు - (పణిధిః = దూతేగలవా(డనే, న = నెరిగిన రు = (ప్రవా 

) సీస్లోః = ఏటియొక్క తటొ ఇవ=జఒడ్డులనుం బోలె, పీడయామి - బాధింపవల 

Pas వద = చెప్పుము. - 

తా,.-నీపగవాం డెవండేని అసురుండా ? వాం జెవండో 'చెవ్వుము, సాతొచ్చు 
(కాబార్యులవలన నీతివిద్య నేర్చినవా6 డయినను నాథాకకు నిలువలండు, వానినృాదయ 

ములో విసషయాఖిలాపు నుజ్చాగించెను. అది వెల్లిపొడిచిన్న పవావాము ఒడ్డులను కోసి 

ఏటిని రూపుమావీనట్లు, వానియగ్గధర ములను నాశముచేసీ వానిం గూల్చును, 

వ్యా ---ఆధ్యావిత న్యేతి __ ఊళనసా శుకేణ, నీతిం నీతిశాన్ర్ర, మధ్యావీత 

స్యాపి - అపిళబ్దా చ్చుక్రశిహ్యాణా మ్మ ప్రభృహ్యత్వం గమ్యతే * “గలిబుద్ధి ఆ ఇత్యా 
దినా ద్వికర్శకా దిజ్ ధాతో ర్ల్యవ్తాల్ (ప్రధానే కర్మణి కః 4*అపధానే దుహాదీ నాం 
ఇణ్యనే కర్తుశళ్చ కర్మణి ఇతివవనాత్స్ తే దిన స్త స్తవ శళతో; క స్యాథ౯ధక్యా, 
(ప్రయుక్త క ౩ ప్రహీతో రాగో విషయాభిలాహప ఏవ - (పణిధి ర్ల రూాతో యేన సో౬హమ్- 

ని, “పణిధిః (పాథ౯నే చశే” ఇతి యాదవః) (ప్రవృద్ధ; సుల (పవావాః, స్థ ర్యా, 
సటా వివ పీడయామి వద 

కామ మధికృ తావ, 

“క్రొ మేకపణ్ని | వత దుఃఖ శీలాం లోలం మన శ్వారుత యా (పవిస్తాం 

సితమిని మిచ్చసి ము _కృలజ్ఞాం కసె స్వయం 7 గాహనిహ కబాహుమ్, 
టీక,._ఏ, ..లాం--ఏక = ee - పత్నీ = పతిగలదానియుక్క _ 

(వ్రత = నియమముచేత _ దూఃఖశీలాం = దుఃఖస్వభావముకలదియు, బారుతీయా = 
(ఆమెయొక్క.) సౌందర్యము చేత, లోలం = సత్సపమయిన్క మనః == (నీమనస్సును, 
(ప్రవిస్తాం = చొచ్చి నదియు, (అగు), కాం నితమినీం = ఏ రమణిన్సి ముక _కృలష్ఞాం అ 
ము క్ర = వదలిన _ లజాం= సీగ్గగలదై, కే = (నీ మెడయందు, స్వం, తం. య స్వ 
యం (గానొ = స్వయముగా వెకొనుదానిన్గాను -నిషక == తేగిలింపంబడిన _ వా 
హుమ్ = భుజములు కలదానిని గాను, ఇచ్చ సి = కోరుచున్నా వు, 
తౌ, ఎవ తెచేని పాతివ్రత్య భంగమున కోరక కుములుచుండుడానిని తదీయ 

సాందర్య మునకు వలచితివా ? చెప్పుము ఆసుందరి తణములగ లజ విడీచి శౌానే పయి 
కొస మైడయండ్లు తనవాషూవులు తగిలించి కౌయిలించునట్లు చేసెదను - 
వ మానా కా మితి. వ ఏకః పలి ర్య స్యాః "సెక పతీ పతివ్రతా" ఫీ “నిత్యం 

వవశ్తా దిమ్మ ఇతి జీప్ _ తస్యావ్రతం పొలి క్రేం న్ షా = దుఃఖశీల్తాం దుఃఖ 
స్పట్లావాక్. = దృశ త మి rt: యు ని " స్వభావ సద్వ్భృ,శ్తే బ్ర ఇ తమరు, 

హస క. 
gp 

ఫ్ లే జో శ శే 
జ క్ య గా షై న 

4 
Ui 
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బారుత యా సుక్షర త్వేన హాతున్యా లోలం, మన _స్తషచ్చి త్తం) (పవిషాం, 'కొౌం, నిత 

మి నీం నారీం, ము క్తలజ్ఞాం సతీం, క జ్ఞా, 'సయం_గాహనిప కృబాహుమ్ అ స్వయం గ్బ 

ఫ్లో తీతి స్వయంగాహా * “విభాసా (గహజి ఇతి ణప్రత్యయః - న చ జలచర ఏవ 
(గాహ ఇతి నియమ; - జలచర (గ్రాహ ఏ వేలి నియమా దితి _ సయం(గాహో చ 

సా నిష_కబాహు శృ తాం తధాభూత్యా మిచ్చసీ - త్వదశ్లేజ పతివ్రతా మపి (వ్రతా 
ద్భృంశయి స్యా మో త్యథ౯;; ఏత చ్చెన్షస్య వారదారిక త్వా దుక్తమ్ _- తథా చ 

(కుతి; “అహాల్యాయై బారి ఇతి 

(తివిధా నాయికా - స్వకీయా పరకీయా సాధారణీ వేతి _ తత్ర పరకీయాం (ప్ర 
త్యుక్షమ్ - ఇతనే (ప త్యాహ త 

కయా౭_.సీ కామిక్ నురతాపరాభాల్ 

పాదానతః కోపనయా౭_ వభూతః * 
త్ర న్యాః కరిప్యామి దృథానుతాపం 

(పవాళశ య్యాశ రణం శరీరమ్ 8 

టీక. (హే) కామికొ = (ఓయి) కాముకుండ్యా సు,..ధాత్ సురత = 

రతి కీడయందు _ ఆపరాధాత్ = తిప్పిదముచేత (ఇతరకాంతను కూడుటచేత్స, పొ... 
త పాద = అడుగులకు _ ఆనతః==ఎటజంగినవాడవయి కోపనయా = కోపస్యభావు 

రాలయిన, కయా = ఎవ తెచేత, అవధూతఃఅసి = తీరస్క_రింపంబడినాడవుు తస్యాః= 

అమెయొక్క_, శరీరం = దేహమును దృ,..పం__ద్బథ = గాటమయిన - అనుతాపం= 

పక్చాత్తాపము థ్రిలదానినిగాను (ప్ర,..ణం(ప్రవాళ = చివుళ్లయొక్క. - శయ్యా = 

సెజ్జయే - శరణం = రతకముగాంగలచానినిగాను, క రిస్యూమి = చెసెదను 

తా _ఓయికాముకుండా వేజుకాంతను బొందితి వని కోపగించి యెవ తెయేని 

“మన్ని ం౦పు మిని నీవు పాదములం (దెల్లినను మన్ని ౦పక తిరస్క_రించినదా? ఆ మెయొక్క 
శరీరమును గాటంపుంబశ్వా తాపము నుండించి తచ్చాంట్సికె చిగుళ్ల సెజ్జవె వారలించెదను, 

వ్యా.--క యేతి __పా కామికొ కాముక్క సురతాపరాధాత్ అన్యాసా 

ది త్యేర్గః, పొదానతః (ప్రణత సక్కా కోపనయా కోపశీలయా కయా (ప్రయా ఓవ 

ధూత స్పిరస్కృతో, అస్, తస్యాః శరీరం, దృ థానుతాపం గాశపక్చాత్తాప, మత ఏవ, 

(పవాలశయ్య్యాశరణం కరిప్యూ మోతి, 

(పసీద న్ని శామ్యతు రార వ(జం 

నర రదీయెః కతవుః ను రారిః 

12 
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“ల  వబిభేతు మోఘికృత బా హుపీర్యః 

ట్ట సంభ్యోజవి కోపన్సురితాధరాభ్యః? ర 
టీక, (హీ) వీర = ఓకూరు(డ్యా (ప్రసీద= దయగలుగుము, వబం = వ(జా 

యుధము, మ్మ శామ్యతు స్త్ విశమించును గాక , మదీయ; = న్నావెను శరైః = బాణ 

ములచెత, మో, ..ర్భః- మోఘీకృత వక్త వమ్ము గాంచేయబడిన లా చాహువీర్య; వ భుజ 

బలముగలవా.డు, కతమః సురారిః= (దైత్య దాన వాదులలో) ఏసుర వెరి, వట == భక 

కోప = కీనుకచేత _ స్ఫుురి రిత == అదరిన - అధ రా భ్యః = మోవిగలవారగు డీ య్ర్రు భన్దః = 

ఇంతులకు సయితము, బిఛేతు = వెజదునుగాక 
శా --ఓవీరుండా, నీవ జాయుధమునకు పనివెట్టవలదు, దైత్య దానవాదులలో 

"ఎవడు ఇపుడు నీకు జ్వేష్యుం డయినాండో చెప్పుము నాబాణములచేత వానిబాహు 
పరాక్రమము నెడలించ్సి వానిని మహావీరునికి నీక అన నేల అలుకచేత నదరుచున్న కె 

మ్రావిగలయింతులకు సయితము వెఅచునట్టు చేసెదను 

వ్యా.(ప్రనీ చేతి. హే వీర (ప్రసీద (ప్రసన్నా భవు వ(జం కులిళం, విశా 
మ్యతు - ఉదాస్తామి త్యర్థః, మదీమొ; శై, ర్భోఘీకృతి బాహువీరో $ నిభలీకృత భుజ 

శ కి కతమో దైత్య దానవాదిషు యః కళ్స్ళుస - సురారి * “వా బహూనాం జాతి 

పర్మపన్నే డతమచ్” ఇతి తడమ: నృరిత్వయః, కోశేన స్ఫురితాధరాభ్యః శ్రీభ్యో౭పీ 
వీభేతు _ కిము వ క్షవ్యం ప్రుమ్మ్య ఇ త్యర్థః - సక్ళ ద్భీతః సర్వతో బిభే తీతి భావః * 
“ఫి శ్రార్థా నాం భయౌహహొకుకి ఇ త్యపాదానత్వాత్ పషామో 

తవ (పసాదాత్ కునుమాయు థో2వి $ 
సహాయ మేకం మధు మేన లన్హ్యో 

కుర్యాం హర న్యావీ వినాక పాణిః 

భేర్యచ్యుతిం కే మమ ధన్వినో౭_ న్యే? 10 
. ,టీక _(ాక్కుమాటలశేల్సు తవ = నీయొక్క, (పసాజాత్ = ఆన్నుగనాము 

కంజేీసీ కోసుమ ఆయుథ్య అసి = (ఆతిదుర్నులములయిన) పువ్వులు పోటు ముట్లు కాం గల 
పడ నయ్యును పీకం మధుమ్ ఏవ జ, జక్క వసంతునీ మూ తమ్బు సీవోయం*తోడ్సు 
లబ్ద = = పొంది పీ,, ,హో8--పీనాక = అజగవధనున్సు (తేక -రీజాలికప) = పాశం 

చేతలలీవాండయిన, సారస్వ ఆవ్ = pore శర SARE సయితము భై. = .లీంా 
ధైర్య = మతినిబ్బరముయొక్క_ = చ్యుతీం = నాశము, షళ్యుక ౮ సేకడను, అ్యే 
ధన్వినః = కడనువిలుకాం[డ్రు మమ కదా జాట్రవపాట్ 

కీ 
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తౌ, వే యేల, నీదయ చల గా నున్న, నేను శేవలదుర్చలము లగుపూములుకుల 

తోనే వసంతుని ఒక్క_నిమ్మా త్రము తోడుగాం గొని, (తికూలధారియు 'సంహారకుండు నగు 
నీశ్వరునికి సయితము మనస్ శ్రార్య మెడలించెదను కడమ విలుకాం[డు నాకు ఏమా(త్రము? 

వ్యా త వేతి __ కిం బహున్యా తవ, (పసాదా దన్నుగహోత్స్ కుసుమాయు 
థో ప్యతిదుర్నలానో౭, ప్యహ, మేకం, మనుం వసన మేవ సహాయం లజ్హ్వా, 

విచాకః పొణా యస్య స పినాకపాణి, * “ప్రవారణాగ్థేభ్యః బే నిధ్గాప _స్పమ్యా' స్య 
హర స్యాపీ - నారః పినాకీ చే త్యతిదారుణ ఇతి భావ ార్యచ్యుతిం, క్లార్యహోనిం, 
కుర్య్యామ్ కర్తుం శక్నుయా మి త్యర్థః * “శకి లిజ్ చి ఇతి శక్యా నై లిక్, అన్యే, 
ధన్విసూ ధనుర్భ తో మమ, శే న శేఒపీ త్యర్థః - కింశబ్దః కుత్సాయామ్ ని, “కు 
తా (ప్న విత ర్కే_హు జేపీ కంశేబ్ల ఇహప్య లే! ఇతి కాళ తః. మ 

అ ధోరుదేశాద వతార్య పాద 

మాకాన్సి సంభావితపాదవీరం 
అస సంకల్సితాఛల౯ నివృతాత శక 

, మాఖణలః కామ మిదం బభాషే ll 
టీక. అథ = (మధళుం డిట్టు పలికిన) యనంతరము, ఆఖణ్ణలః = షర్మదు6డు, 

ఊరుడేశార్ = తొడ (పదెళమునుండి పాదమ్స్ = (తన) చరణమున్ను ఈ,,,రం = ఆ 
(కౌ_న్టి = ఆక్రమణముచెేత - సంభావిత = గౌరవింపంబడిన - పొదపీరమ్ = కాలిపీం 
కలుగునట్లు గా అవతాగ్య = దింపీ, సం... - 'సంకల్పిత = ఊద్దేశింపంబడిన _ అన్థే= 
కార్యము విషయమున, వి,++ క్రిం - వివృత = (పకటింపంబడిన -_ ఆత్త = తనయొక్క - 

శ క్రిం = సామర్థ ్ రము గలవాండయిన్న కామమ్ = మ్యూ థునితో, ఇదం = ఈ మాటను, 
బఖభాహ = వాకుచ్చెను 

తా. మన థు డట్టు పలుకంగా సే, ఇం(దుడు తనతొడమోింద నుంచు 
కొనియున్న తన పాదమును తీసీ పాధపీఠయుపై నుంచుకొని తా నుర్లేశించిన కార్యమగు 
శివచి త్తాకర్షణమునకే శక్షిమంతుండ నని శెప్పుకొన్న మధనునితో నిట్లు వక్కాాణించెను. 

వ్యా,---అ శరీ... అథ స్మరవాక్యశ్రవణాన నర, మాఖజ్జలః |సవాసాక్కు 
ఊరుదేశాత్ పొదు మాక్రాన్త్యాజటఒ(క్రమణేన - సంభావితం పాదపీరం యస్మిం స్త 
ద్యధా తథా, ఒవతార్య, ౧౦కల్పి తా ఖే౯ వారచిత్తాకపకణరూ పే విషయే, వివృతాత్మ 
శకం “కుర్యాం వూర స్యాపి _) ఇ తాదినా (పకటీకృతస్వ సామభళ్యాం, కామం సరు 

మిదం వక్వ్యుమాణం, బభాషే 
A 

కగారాగారానాాాానాాానా 
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సర్వం సఖి త్వ య్యుపపన్న మేత 

దుభే మ మా స్తే కులీశం భవాం శ్చ 

వ్యజం త పోవిర్యవమహాత్సు కులం, | 

త్యం సర్యతోోగామి చ సాధకం చ, 12 

టీక. (హే) సఖే = (ఓ) వెలికాండాా ఏతత్ సర్వమ్ = ఇది యంతయు; 

త్వయి = నీయందు, ఉపపన్న మ ఏవ = పప మే, మవమజ=నాకు కులిళం = వ(జాయుధ 

మును ఛవాంళ్ళ్చ = నీవును, ఉఊ భే ఆ స్త్రే=ఇరువురును అస్ర్రములు (ఆంద), వ(జ్రం= 

వజాయుధము ఈ..,త్చు - తపః = తపస్సుయొక్క_ - వీర్య = బలముచెత _ మవా 

త్సు = గొప్పవానై నవారియందు, కణం = మందము, త్వం = నీవు సర్వతః = అందజ 

మో(దను-గామి = (ప్రసరించు నట్టయు, సాధకం చ = సాధించునట్టి యు అ(స్ర్రమ్ = 

అస్త్ర మవు. 

తౌ.మి తమా నీ వన్న దంతయు నిశ్చయమే. వ(జమును నీవును నాకు శెండు 

క దువులు ; కాని, ఇంటిలాేను వ(జము తపోబలము కలవారిమో (దికి (పసరింప(జాలదు; 

నీ వన్న సూ ఎల్లవారిమోందికిని (పసరింతువు, సాధింతువు, 

వ్యా.— సర్వ మితి హీ సఖే - సే ఇతి సంబోధనం గౌరవాథ౯మ్, 

సర్వ మేత క్ట య్యుపపన్నం సిద్ధమ్స్ మము కులిశం వజ్రం, భవాం శ్చొబే అస్త, 

తత్ర వ(జం, త పోవీశ్యేణ తపోబలేన - మహత్చు (పబలేహు, కుం (ప్రతిబద్ధప్రసరమ్; 

త్వ మన్ర్రం సర్వతోగామి చ సాధకం చ - తాపసే స్వ ప్యక్య్ట మి త్యథ౯ః. 

అవెమి లే సార, మతః ఖలు త్యాం 

కాశ్వే గురు ణ్యాత సమం ని యో మే, 
వ్యాదిశ్వ తే భూధరతా మ వేత్యు 

కృష్టేన బే ద్నవానాయ హః 18 

"టీక,_తే సారం = నీ బలమును ఆవెమి = ఎలిగొదున్కు అతః ఖలుజ'కావున 

న ఆ...మక్ జ ఆత్త = నారో - సమం = తుల్య్యండవయిన నిన్ను, గురుణి = గొప్ప 

దైన” కాళ్యే = పనిలో, నియో శ్న్యే = నియమించెదను (అది యొట్లన్న)) కృ ్టేన= 

విష్ణునా ర్థిచేత, భూధరతామ్ = భూమిని మోచువా. డగుటను, అ వేష్యు = చూచి 

శేషః= పాపఆండు దే,, య దేనా = (తనృశరీరమును - ఉద్వవహాయజ మోచు 
టకు, వ్యాదిశ్య తే = నియోగింపంబడుచున్నా (డు, న 

శ 
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తొ.---నీబలము నే చెబుంగుదున్కు కావుననే నాకు సమానమయినవానిని నిన్ను 

ఈ పనికి నియోగించుచున్నా ను, సారమును పరికించియేగదా ఎందును పనిగొందురు 

శేషుని విష్ణుమ్నూర్హి భూమిని మోచువానినిగా పరికించి తనకు శయ్య గా పని గొను 

చున్నాడు స్త 

వ్యా.--అవై మోలి. హీ సఖే లే సారం బల వవెమి వేది అతః ఖ 

ల్వత స్; వాత సమం మత్తుల్యం, త్వాం, గురుణి మహతి కార్య “తస హీమ్మాాచదేః- 

ఇతి వమ్యుమా బే నియో మే * “స్వరాద్యన్నోపసర్తా దిచి వ కృవ్యమ్ి ఇతి వా ర్హికా 

దాత, నేపదనియమ తధా హీ _ సారపరీమావూర్యక ఏవ సర్వత్ర నియోగ ఇ త్యాహ - 

కృష్టీన విష్ణునా ధర తితీ ధరః 4 పబాద్యచ్ - భువో ధరో భూధర స్తస్య భావ 

సతాం భూధరతామ్ భూధరణళ క్షి మి త్యర్థః, అ వేత్యు జాతా, శేషః 'సర్పరాజో, 

దెహోద్వవహాగాయ స్వదేవా ముద్యోఢుమ్ * “(క్రియాధో౯పపదస్య - ఇ త్యాడినా 

చతుథిల్కా వ్యాదిశ్య తే నియుజ్య తె, శేషకాయీ హీ భగవాకా. 

నిరయోగాజ్లీకారం సిద్ధవత్ కరు మాహా, ఎా 

ఆశంసతా "బాణగతిం వృహా క్క 

కార్యం తయా నః పతిపన్నక ల్పం, 

నిబోధ యజ్ఞాంశ భుజా మిదానీ 

ము ద్వి౯పా మివ్చిత్ మేత దవ 14 
Os 

టీక. వృహె కే = శివునిమాందిక్సి బాణగతిం = బాణ ప్రసరమును, ఆశంసతా= 
చెప్పుచున్న, త్వయా = నీచేతు నః కార్యం = మా పని (ప్రతిపన్న కల్పం = పూను 

కొనంబడినస్టై (అయినది), (అది యెట్లనిను ఇదానీక్=ఇప్పడుు ఊఉ. ,.పౌం---ఉె?= 

గొప్ప - ద్విపాం = శతువులుగలవారున్సు య, , జాం--- యజ్ఞ = జన్నంపు - అంశ= 

హావి ర్భాగము లను - భుజాం = తినువారును (అగు దేవతలకు), ఈప్పీతమ్ = కోరిక 

ఏత చేవ=ఇది యే (వారునిమి (ద నీచాణ ప్రయోగమే, (అని), నిబోధ = ఎటు6గుము, 

తౌ. “వాభుని మింది శేనియు బాణము (పయోగిం చెద” నని పలుకుటచెే నీవు 

మాకార్యమును పూనుకొన్నవాండవే అయితివి అది యె ట్ట్లనలగా ఇప్పుడు "దేవతలకు 

(పబలశ తువులు బాసి వారియజ వావి ర్వా ములును వారించుచున్నా రు, ఆక ప్టము వా 

రికి నీవు హరునిపె బాణము (పయోగించుట చెత నే తీఅంగలదిగా నున్నది; కావున హరు 

నిసె బాణము (పయోగించుటయే నిన్ను వారు కోరినకార్య మని యెజుంగుము, 

వ్యా, --- ఆశం'స తేది = వృపాజ్కే వాశ్కే చాణగతిం చభాణ(పసర, మాశంసతా 



4 కుమారసంభ వే 

భయతా _ “కుర్యాం హర స్యాపి పిగాకషపాకోలి ఇత్యాది నేతి శేష త్వయా మో 
_ సాకం కార్యం, (ప్రతిపన్న కలు మజీకృతప్రాయమ్ ౫ “ఈప దసమాపాౌ. ఇత్యాదినా 

ల్పప్ప్బత్యయః, కథ మేత దత ఆహా, ఇదానీ, మ్యుద్చె రున్న తా - ద్వివో యేసాం 

కహ ము్వెర్సి హాం, యజ్ఞాంశభు జాం దేవానామ్స్, ఏలేన ద్విసల్లు పయజ్ఞ ఖ "గల్వేం 

రాచ్య తే ఈప్పిళశ మాపు మిస్ట్ర మేత దేవ వాశే బాణపయోగరూప మేవ, నిబోధ 

కారాయ త్తం బుధ్య స త్వథ౯ * “బుధ బోధసేి ఇతి ధాతో వోట్. అత్ర “ఆశం 

ఏతా (పాథణలయమా' నేని ఇతి నాథవ్యాఖ్యాన మనాథవ్యాఖ్యానమ్ - ఆజ్ పూర్వ 

వట. శా స్పీశంసతో్ రిచ్భాద౯ త్వే ఆత్త చేపదనియమాతీ ఎ యాజ్హాధ౯త్వ స్యా 

మాణికత్వ్వాత్ _*కుర్యాం హర స్యావి - ఇ త్య (తానయో రభావా దయోగా చ్చేతి. 

కిం తత్ కార్యం, కథం వా తస్య హరాయ తత్వం, కుతో వా నుదపే EX 

్య శ్రా, = 
అమీ హీ ఏర్య ప్రభవం భవస్య 

జయాయ సేనాన్య ముశ ని దవాః, 

Sn త్వటే శేషునిపాత సాధ్యా 

హాజి హా తాతా, ' 15 (బైహాబ్దభూ రహి "యాజ పీ 

టీక,.పా- = ఏలయనగా అమో దేవాః = ఈ వేల్బుల్కు జయాయ = గలు 

ఫువై) భవస్య = శివ్లనియొక్క) వీర్య(ప్రభవం - వీర్య = తేజమే - (ప్రభవం = కార 

ఇముగాంగల - నేనాన్యం = సేనాపలిన్సి ఉఊశన్తి = కోరుచున్నారు, (బ,. + .భూః--- 

బహ = కర సలాం మంత్రములకు - అద్ద = హృదయాది ముర ర నులక = భూః = 

స్టానమయి - (అనగా అంగన్యాసము చేసికొన్న వాయడ్రై, (బ్రహ్మణి = తనక త్త క్రమందు, 

యా, . , కౌ _యోజికే = కూర్చబడిన - ఆకా = చి త్రముగలవాయడేన స చ = ఆశి 

వుండును త్వ, ,.ధ్యఃక్యత్ = నీయొక్క - ఏక = ఒక్క - ఇషు = బాణము 

యొక్క. - నిపొత = ఏటుచేత - సాధ్యః = లో ంగునాండు, 

తా.__అది యొ ట్లన6గా, ఈ వేల్పులు తౌము శత్రువుల గెల్బుటకై శివ తేజస్సం 

భూతు సేనాపతిని-గా కోరుచు న్నారు, ఆచదేవుండు ఇపుడు సదోోజాతాది 'మంకౌం 

గ న్యాసనూర్యక్ర య గా ఆక ధ్యాననిస్థుందై wt నీయొక్క... రోక్ల-యులికెకెక్ 

టునక్ు లోంగునే గాన్ని మతి దుటును లో6గువాడు గాడు. ఇ 
Men 4 si Fe క. Gy ఓం ఫే ల Eu Gt 

వ్యా అమో ఇతి, హొ యస్తా, దమా దేవా, జయాయ శ తుజీయాభ౯ం, 

భవస్య వహారస్య, వీర్య(ప్రభవం ' తేజఃసంభ్లూకం, సీనాన్యం సేచాపతీ మళ న్ని కామ 

శ 
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య చే ఫో “వచ కానా" ఇతి థాతో రట్, (బవాకాం సదో్యోజాతాదిమ న్వా౯కా _ మద్ది" 

నాం హృదయాదిమనా?ణామ్ _ భూ; స్తానం (బహ్మాజ్ఞభూః - కృతమ_న్ద్ర న్యాస ఇ 
త్యథ౭ాః, (బహ్మణి నిజత త్తే - ని “వేద _స్తత్త (౦ తపో (బవ ఇ త్యు భయ తా ప్య 
మరః, యోజితొత్తా నియమితచి తః_ము న్య న్యాసపూర్వకం (బహ్మ ధ్యాయ న్ని త్య భ౯ః, 
స భవశ్ళ్చ త్వదేశేపో స చై కచాణస్య - నిపాలేన సాధ్యః - అనన్య సాధ్యోఒయ 
మసి న్ననసర ఇతి భావః. 

నా కా 

౨ ఆ | rt "= హివమా దేః [పయతాం తనూజ"*ం 

యతాత్యనే రోచయితుం యతస్వ 
యోాపషిత్సు తద్విర్యనిపే.క భూమిః 
అకా త wan ar సెవతుమే త్యాత భు వ్రూపదిష్ట్రమ్, 16 

టీక. య, ,.సాా-యత = కట్రంబడ్న యా ఆత్మనే వ చి త్తృముగలవాండయిన్న 

తస్మై = ఆశివునిక్సి ప్రయతౌం = పరిశుద్దుర *లయిన్క హిమ్మాదేః = మంచుకొండయొ 
క్యా కేనూజాం = కూంతును (పార్వతిని రోదయితుం = (వీయనుగా. జేయుటకు, 
యతీస్వ = యల్నీంప్రము, యోషిత్సు = శ్ర్రీలలోో కమా = సమర్థురాలైన త... 
మిః---తేత్ = ఆ శివునియొక్క - వీర్య = లేజముయొక్క_ - నిశ్నేక = తరణమునకు _ 
భూమిః = క్లేత్రము సా ఏవ = ఆహార్వతి యే ఇచి = అని, అత్మభువా = (బహ్మచే 
తృ ఊపదిష్టమ్ = చెప్పలుడినది. 

తౌ,=_పమ్మితు రాలయిన హీమవత్చు తిని పార్వతిని ఆడేవుడు కామించునట్లు 
యత్నింపుము, (శ్ర్రీలలోపల ఆపరమశివుని తేజోనిషేకమును ధరించు సామర్థ్యముగలది 
ఆపార్వతియొక్క_ తె యే యని మాకు (బహ్మదెవుండు వచించినా(డు. 

న్యా,--తస్తా ఇతి, యతాత నే నీయకచిత్తాయ, తస్మై భవాయ * *రుద్య 
'భాకానాం (పీయమాణ;” ఇతి సంప్రదానత్వా చ్చతుథీకా (పయళతాం హామౌా[ ద్వే -సనూ 
జాం పార్వతీం, రోశయితుం యశసం; భవితవ్యం చాత్ర పార్వ క్ష వే త్యానా,._ 
యోషిత్సు స్ర్రీష మధ్యే * “యత క్ష నిధా౯ారణక్” ఇతి స పమ కమా శక్తా తన్య 
హోరస్య - వీర్యం చేత్ర _ స్యా - నిషేకః తరణం - తస్య - భరోమిః క్షేత్రం, సా 

పౌర్య ల్యే వే త్యాత్యఛూవా (అహ్హ అణోపదిస్ట్రమ్ _ “ఉభే ఏవ కుమే వోఢుమ్' 

ఇత్యాది సూక్త మి క్యు. 

నూ ఇప స # 
aide ఎాలావావామపు 

గ 

త్ 9 
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సా౬పీదానీం సంనికృ స్పైవత స్వే త్యావా.-- 

గురో నిజయోగా చ్చ నేన్ష్రకన్వా 

సొణుం తవసం న మధిత్నకాయామ్ న 
[నరు న కాం 
అన్వాస్త ఇ త్యప్పర సాం ము ఖభ్యః 

(శ్రుతం మయూ మత్ప్రణథధిః సవర్షః క్ 17 

టీక. నన క న్యా = కొండలరాయనికా౭తురును, గురొః = తండ్రియొక్క, 

యుచున్న, స్థాణుమ్ = శివుని అన్యా స్టే = కొలుచుచున్న ది ఇతి = అన్ని మయా = 

నాచేత, అప్పర'నాం = అచ్చరలయొక్క_, ము ఖే ఛ్యః = “ఇూూరులవలన, (శుతం = విన 

బడినది; సః వర్షః = ఆ గణము మత్స్భణిధిః - మత్ = నాయొక్క - (పణిధిః = వేగు. 

తౌ. ఈ యుద్యమము నకు అనుకూలముగా, ఇప్పుడు పార్వతియు తండపం 

స్రన ఆకొండి త్తమునం దప మాచరించుచున్న పరమశివునిం గొలుచుచున్న దని నా 

వెగులయిన యచ్చరలు గని వచ్చి నాకుం బెలిపినారు 

వ్యా, గురో వతి,.__---న గేనుక న్యా పార్వత్మీ చ, గురోః పితు, ర్నియో గా 

వ్చాసనా, దధిత్యకాయాం పీమా(దే రూర్చ్వభూమా - ని 6 భూమి రూర్హ్వ మధి 

త్యకా ఇ త్యమరః 4 6 ఉ పాధిఫ్యాం త్యక న్నాసన్నారూఢయోః | ఇతి త్యక న్న 

త్య్వయః, తపస్య న్హర తప శ్చరన్త్షమ్ * “కర ణో రోమర్గతపోభ్యాం వ రిదరోః' ఇచి 

క్యజ్ (పత్యయః _ తత; శతృ పత్యయః, మం రుద్ర; మన్యా సే ఉపా స ఇ త్యర్ధః, 

ఇ తీదం, మయా౭౬ప్పరసాం ముఖీభ్యః (శులేమ్స్ న చెత దై తివ్యామా[త మి త్యావా -..- 

స వర్షః సోఒప్పరసామ్స్ గణో, మత్సిణీధి మామ గూథచరః = ని. “(పణీధిః (ప్రార్థనే 

చశే? ఇతి యాదవః* 

త్ర ద్రచ్చ సిద్ద: కురు దివ కార్య, 

వముధో౯జాఒయ వుధా౯_న్పర భవ్య దన్ 

అపేకు తే (పత్యయ ము తేమం త్యాం 

వీజాబ్కు-రః పా గుదయా ది చామ్మః | 18 

టీక ,_తత్ = కావున, సిద్ధ్యై = (కార్యము) నెబివేటుటకై, గచ్చ = చను 

ము దేవకార్యం == వేల్పుల [పయోజనమున్సు కురు = “నెజ'వేర్ప్చుము, అయమ్ అర్థః యు 

ఈ (ప్రయోజనము, అ. . .వ్యః---అస్థాన్తర = (పార్వతీ 'సన్నిధాన రూపమయిను - కా 
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రణాంతరముచేత - భావః = సాధింపందగినద్రి (అయినను, నీజాజుు_ర క 

వి త్రనముచే సాధ్యమగు నటి _ అజ్బ్ము_రః = మొలక, ఉదయాత్ = మొలచుటక్కొ, 

(పాక్ = ముందు, అమృః ఇవ = నీటిని బోలె, త్వామ్ = నిన్ను, ఉత్తమం = మ్ 

లయిన (ప్రత్యయం = కడపటికారణము గా, అపేతులే == కోేరుచున్న డి, 

తా. కావున చేవకల ప్రయోజనము నెటివేన్పటకై లెము,. శివచితాకక్ట ణరూప 

మయిన యీ [పయోజనము మళీియొకకారణముచేత సీదింప6 దసినది, ఆది యేదనగా 

పార్వతీ సాన్ని ధ్య మే, ఆటయిన మటీ నాకడంక యేల యందువేని లోకములో విత్తనము 

వలనే మొలక మొలవవలసీన దయినను మొలచుటళక ముందు నీరు కావలనీయుండును 

గదా అల్లే పార్వతీ సాన్ని ధ్యము చెత నే యీ (పయోడశము నెజవేజునదయినను కడ 

పటి యు త్తమకారణము'గా నీ బాణ ప్రయోగము కావలసి యున్నది. 
} వాని. —-లీ దిటి,._-తత్ తస్తాత్ , సిద్ థె కార్య సిద్ధ్యర్ధం, గచ్చ, చేవకార్యం 

కరు * ఆకిషి లోట్, ఆయ, మర్ధః (పయో జన, నుర్థన్గరి భావ్యః కారణా _నర సాధ్య 

ఏవు త చ్చ కారణా నరం పార్వతీసన్ని ధాన మిటి భావః - 

ని, “అర్థః (పకాశే విషయే విత్త కారణ ,వస్తుమ, 

అభిధేయే చ శచ్దాచాం వృత్తి వాపీ ప్రయోజనే' ఇతి విశ్వః, 

తధాటపి, వీజసాధ్యో ఒజ్కురో వీజాజబ్యురు ఉదయా దుత్ప్సచె;, (పౌ, గమృ ఇవ, 

త్వా, ముత్తమం (ప్రత్యయం నరముం కారణం మెపీకుతే _ ని. “పత్యయో ఊ ధి నళ పథ 

జ్ఞూనవిశ్వాసహేతుషు' ఇ తమరు తస్తా దస్మి న్నే తవ దరమసపహకారిత్యా దనన్య 

పూధ్యోచైయ మర్థ ఇతి భొవః, 

తసి క సురాణాం విజయాభ్యు పాయె 

తవైవ నా మా(స్ర్రగతిః, కృతి త్వమ్, 

అ వ్య పసిద్దం యనసేహి వుంసా 
f 

మనన్యగాధారణ మవ కర్మ 10 

టీక _ సులాణాం = వేల్పులయొక్ళుూ ఏి..,యే-ావిజయ = గాలుప్రునకు 

అభ్యుపాయే = ఉఆ పొయభుూాతుడేెన, తన్మీక = ఆ పరమశళశివునిమోంద, అ(స్ర్రగతి;= 

చాణప్రస్తారము, తవ ఏవ నామ = (కలుగ నేని నీకే కలిెెడిని (అందువలన త్వేం = 

నివు కృతీ = ధన్వు(డవు, (ఆౌ్లేః దా), ఆ(ప్రసిద్ధమ్ అపి = (ప్రఖ్యాతముకానిదైనను, 

అనన్యసాఫారణమ్ ఏవ = ఇతరులకు శక్యము కానిదే అగునట్టి కగ్శ = చేంక్క పం 

ఖో పు 3 2 ¢ సే సాం = పురషు లకు యక్ సె షే అ క రల గో 0 Cpe i 

13 
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| తొ. వేల్చులవిజయమునకు ఉపాయభూతు6 డయిన యాపర మేళ్వరునిమింద * 

(పసరించు నేని నియొక్కనిబాణ మే గదా (వసరిం చెడిని; నీవు ధన్యుండ వయ్యా; లోక 

ములో ఇతరులకు శక్యము గానిపని య్య ప్రసిద్ధ మయినను కర్తకు కీ రిం దెచ్చును ఈవిషయ 

ములో నీపని ఇతరులకు అశక్యంబును (ప్రసిద్ధంబును, గ న చాననగుకీ రిం జేప్పవలయు నా? 
వ్య్యా.తేసి న్ని తి. సురాణాం, విజయాభ్యుపాయే జయ సో్యోపాయభూ లే, 

తస్మికా వార్కె అస్త్రగలీ రన పసర్క స్త వైవ నామ - నా మతి సం భావ నాయానొ_ 

అన్యేషాం తు సంభావ నాపి నా సిత భావ అత _స్ట్వ్వం కృతీ కృత మ స్యా స్తీత 

కృతి కృతార్గః, తధా హీ _ అ ప్రసిద్ధ మ ee మేవ కర పుంసాం 

యశసే హై - ఇదం తు (ప్రనిద్ధ మసాధారణం చె త్యతియశస్క_ర మితి భావః. 

{ ఖం (ప్రోత్సాహ నాథ౯ం సాతి, 

(| సురాః సమభ్యభ౯యి తార న లే, 

"కార్యం (తయాణా మపి విప్టపానామ్, 
ద ఒర > నున్ "లే కర న చాతిహాం స, 

ga 
seh 

మెపాా బు తాని స్ప ృహణయవీర్యః , 90 t= 

“టీక ఏచతే సురాః = వీరుగో వేల్పులు, సమ భ్య్య్థ్భయి తార। ఇ (నిన్ను) వేయు 

కొనుచున్న వారు కార్యం = (వే-డిన) (ప్రయోజనము, (తయాణాం వృిపానామ్ అపీ= 
మూండులోకములదియు, కర్మ = (అందుకై చేయవలసిన) పల్కి తే చాపేన ఉ,.నీవింటి 
చేత అతి హిర్మిసం చన = కడు [కూరమునుం గాదు; అహో బత = అయ్యా, స్ప 
ర్యః--స్పృవాణీయ = అశ్చర్యమయిన _ వీర్యః = విక్రథుము. కలవాడవు అస్ = 
ఆయియున్నా వు. కో / అ 

తొ, సామాన్యులు నిన్ను వేండుకొనుట గాదు వేల్పులు నిన్ను "వేండుకొనుచు 
కటు వేండినకార్యము ఆల్పము గాదు మూడు లోక ములవారిని రక్షీంచునటిది, నీవ 

చేయవలసీనపనియు నీవింట సాధ్య మయి యున్నది, (కోర మయిన పనియుం గాదు, 
(అయ్యా, ని విక్ర మవఫే-ఆశ్ళర్యము గా నున్నది, | 

వ. _వ్యా-యాసురా ఇత్, వోకే "సురా సమభ్యథ౯లయితారో యాచితారళ కా 
కరీ (ప్రయోజనం, (త్రయాణాం విష్టపానా' మపి సంబన్ధి సర్వలోకాథః౯ మి త్యథణ॥) 
కరా 'కాళదవు "వాపేన - చో ర్వభ్యే “నేతి భావః అతిహాంగన మళతఘాతుకం చ న, 
అహాోేబత ఇది సంబోధనే _ ని* “తపో తానుకమ్నాయాం జడే సంబోభౌనీ౭ పీ చి 
ఇతి విశ్వ; అథవా అహో ఆళ్చశ్యే బో తే త్యోమ ని “సంతోజచి, చేతి _ “బ తామ 

శ శ 
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నిణ "సంతోప ఖీ దాన్నుకోశ విస్తయే ఇతి విశ్వః, 'స్ప ఎనాణీయవీరో్యో ౬ స్యాశ్చర్యవి 

(కమో౭ సి = “ఆశ్చర్యం స్పృవాణియం చి ఇతి నానాధ౯కోళ; 

మధు శ్చ తే మన్మధ సాహచర్యా దసా వనుకోఒవీ సహాయ ఏవ; 

సమారణో నోదయితా భ వేతి వ్యాదిశ్య లె శన హుతాశనస్య?21 

టీక. హౌ) మన థ = ఓమదండా) అసౌ మధుః చ = ఈ వసంతుం డన్న నో, 
తే = నీకు సాహదర్యాత్ = సంగాతకాండగుటవలనన్సే అను కః అపి = (గరి 

తుండుగాకయే సహాయ ఏవ = తోడ (అది సరియ్ గడా, సమిారణ$;= గాల్స్ హుతా 

శనస్య = అగ్నికి మోదయితౌ = (పేరకుడవ్రు భవ = కమ్ము ఇతి = అని శేన = 

ఎవనిచేత, వ్యాదిశ్య తే = నియమింపంబడును 

తా. ఓయి మదను6డా ఈవసంతు. డన్న మో నీకు సావాసగా6 డగుటచెతి 

ఒక ర్మి పేరణ అక్కు-అ లేకయే తోడుగా నే యుండువాడు అగ్నిని (పేరింపు మని 

గాలికి ఒకరు చెప్పవలయినా? అక్లు మియికమువుర విశ యంబును 

వ్యా-మభు రితి హౌ మన్మథు అస్యా మగు శ్చ వసోఒప్కి తే సావాచ 

ర్యాక్' సవాచరత్వా దే, వానుకోఒప్య(పేంతోఒపీ సహాయః సహకా ల్యేవు తధా 

హీ _ సమిారణో వాయు హుకాతౌశ స్యాగ్నే) ర్న(ోదయితా (ేరకో) భ వేతి, 

శిన వ్యాదిశ్య తే 

అత మధుసమోరణయో రు క్తి మ రేణ సహాయ తాక రణం సామాన్యభర్యః, ప 

వాకషద్యయే వస్తు పతివస్తు భావేన ప్పథ చ్నీది౯ష్ట్ర ఇతి (పతివస్తూపమాలంకారో ఒయమ్, 

తదు కమ్- 

~ “యత్ర సామాన్య నినైళః) పృథ గ్వాక్యద్వయే యది, 

గవక్వ్యాపమ్యా శిత స స్యాత్ (పలివస్తూపమా మతా” ఇతి. 

త భేతి శేషా మివ భర్తు రాజ్ఞా అ 

మవూదాయ మూర్నా నుదనః |పతగా, 
. థి థి 

ఐరావతౌస్పాలనకకక౯ాేన న్ 
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టీక. త ఇాొ ఇతి = అగో అగుగాక ఆని, భర్ఫే$ = దొరయొక్క., అం = 

ఆనతిని శేపామ్ ఇవ = అన్నుగవాముచేత ఇచ్చిన మాలికనుంబో'లే మూర్ధ్నా = శిర 

మున, ఆదాయ = (గహాంచి, మవనకి = మన థుండు, (పతే స్ట = తర లేను; ఇన్ష్రః ఖత 
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వేల్పటేండు ఐ...నాాబిరావత = దేవగజమును - ఆస్బాలన = (వోత్సావాము 

కొజకు) తౌటించుటచేత - కర్క_శేన = బిరుసెక్కిన) హస్తైన = చేతీతో, తత్ అజం = 

ఆమదనుని చేవామున్కు పస్పర్శ = స్పృృళశిం చెను. 

తా,..-మదనుండు వల్లి యని వొరయా నటిని అను[౫ వాద త్ర wa పూదండ 

నుంబోశె శిరమున స్వీకరించి కరలంగాసేే, జేచేంద్రుండు ఐరావతమును హెర్చరిక కై 

శాటించుటచే బిరుసెక్కిన తనచేతితో ఆ మదనుని దేవామును పీతిగౌరవార్థము పరా 

మృశం చెను. 

వ్యా కఠ థేతి._తధా స్ట్విత్సి భతు౯ః స్వామిని శేషా మివ (పసాదద త్తం 

మాలా మివ - ని, “పసాదా న్ని జని రాల్యచా సే "శే చీని కీరిల౯తా' ఇతి విశ్వః, మాల్యా 

మతాదిదానే శ్రీ శేపా' ఇతి వైజయ న్లీశేశవా , ఆక్షాం, మాధ్నా ౯౬౬దాయ శిరసా 

గృహీత్వా, మదన; ప్రత ప్లే * 'సమవ(ప్రవిభ్యః స్ట సః) ఇత్యాత్య నేపదమ్స్ ఇష్ట వ ఐరావతా 

స్ఫాల నేన ప్రొత్సాహానాఛేకాన తాడౌనేన్క కరగ కేన పరుపెణు హా స్టేను; తదజ్వం మదన 

చహాం, పస్పర్శ హస స్తస్పర్శేన సంభావయామా సే స త్యథ౯ రి 

చేపా మివాజ్ఞామ్' ఇ త్య(త సాధక బాధక [పనూణాఖావా దుపమో కే) కు 

యోః పతి. ఇల్కి యది భర్తా? శసా౬పి దత్తా తదా తా మాజ్ఞా మి చే త్వుప 

మా అధ న దత్తా తహి౯ "శీేసాత్వేసూ ల్పే)వ్సీ తా శేహెదానం తు సందిగ్ధ మితి. 

స మాధవే నాభిమతేన సఖ్యా రత్యా చ సాశ బ్య_మనుపయాతః 

అబ్లవ్వయ।ప్రాధి౯త కార్య సిద్ధిః న్రాణ్యాశమం హై ఇ మవతం జగావు.జికి 

క్ సః = మదనుండ్రు అభిమలేన = ఇష్షుండయిన సఖ్యా = చెలికాండగు 

మాధవేన = ఆమనితోన్కు రత్యా = (తనభార్యయగు) రతీ దేవితోనుు సాళబజ్య_౦ = 

(కష్టము సంభపించె నను) భయముతో, 'అనుపయాతః సక్ = వెంబడింపంబడోనవా..డై) 

న కార్ = బేవాముయొక్కం. - వ్యయ == నాశముచెతనయినను - - (పాళ్ళిలే = 

ల. - కార్య = దేవప్రయోజనముయొక్క_ - సీద్ధిః = నెజవేబుట కలవా. డై, 

-హెమవతే౦ = ఫామవంతమందలి, నః .మంస్టాణు = వృ హేశ్వరుని యొక్క. - 

ఆశ్రమం = మనికికి (తపోవనమునకు) జగామ ౫ pn 

/ ఈా,.-*ఏమి కష్టము సంభవించినది! అని దిగులుపడుచు వసంతుండును రతీ బేవి 

యు వెంట రాయగా, 6త్రన దేహము చదిసినను చదియు౯గాక, (ప్రాణము పోయినను 

పావు6 గాక, ఈ దేవకార్యమును సాధించెదను అని నిశ్చయించుకొన్న వారె మదనుండు 

ఆహీమవంతమందలి పర మేళ్వ రా,శమమునళుం జనిమయొను 
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వ్యా. సేతీ స మదసో, అభిమలేన (ప్రీయేణ సఖ్యా సువృాద్యా నూధ 

చేన వస నేన రత్యా స్వటేవ్యా చ సాళజ్క_౦ సంకట మాపతిత మితిభయా మనుప్ర 

యాతః సకొ, Wale వ్యయే నావి - (పాథి౯తా కార్యసిద్ధి ర్యేన స తేధో కః - 

కీరా మృత్వా ఒపీ సర్వథా దేవకార్యం సాధయిస్యా మితి కృతనిశ్చయః సన్నిత్య 

థ౯$) హైమవతం హీమువతి భవమ్, స్థల రుద్ద, స్యాశ్రమం జగామ 

తస్మెళ వనే సంయమినాం మునినాం 

తపస్పమాభేః (పతికాలన తీ౯ా 

సంకల్పయోానే రభిమానభూత 

నూత్తాన మాభాయ వఏధ్ధు జ౯జృ మ్మే, 24, 

టీక _తసీకా వచే = ఆస్టాణ్వాశ్రమమందు, 'సంయమినాం = సమాధినిష్టాల 

యిన, మునీనాం = తాపసులయొక్క_, తపసః = తేపస్సునక్కు (ప .+ ర్రీ(ప్రతికూాల= 

విరోధముగా హ్హా వర్తి = వ రించువాండయిన, మధు; = వనంతుండు, సంక ల్పయో నేః= 

మన థునియొక్కు-, అభిమానభూతం = గర్వకారణమయిన, ఆత్గానమ్ = నిజస్వరూప 

మును), ఆధాయ = నెలకొల్చి, జజృ మ్మే క ఆవిర్భవించెను, 

తె... అంతట ఆతవోవనమందు సమాౌధ్ధినిష్ట్ర లయిన తాపసుల మమైకా(గ్యమునకు 

(పతికూలము గా వసంతుడు మదనునిగర్యము నకు కారణనుయిన నిజస్వరూపమును ధరిర 

చినవాం.ై వసంతధర్త్మ్మములను (ప్రవర్షిల్లం బే-సిను, 

వ్యా,--తన్మి న్నితి --లేస్యిక వే స్థాణ్వాశ్రమే, సంయమినాం 'సమాధి 

మతామ్, మునీనాం తపసః - సమాథే శేక్నాగతాయాఖ (ప్రతికూలం వరత ఇతి (ప్రతి 

కలవ ర్రీ విరోధ, మధు ర్వసశ్షః; సంకల్పయోనే ర్మృమోభవ, స్యాఖిమా వభూతం 

గర్వ సాతుభూత మి త్యర్థ్ః - కార్య కారణమో రభేదోపచారః, ఆతానం నిజస్వరూపు 

మాధథాయ సంనిధాయ, జబ్బ మ్మే (పాదుర్చభూవ - వసన్షధర్యాక (పవత౭యామా 

సే త్య భః 

వస_న్లథరా నాసా, 

కంజేరగుప్తాం దిశ ముస్ఫరక్మ గన్తుం (ప్రవ క్లే సమయం విలజ్ఞ్యు 

ది షవ్ణా గ వరాం ముఖెన వ్యళక నిశ్వాస మి వోత్ససజకా, 25 

టీక.ఉస్ఫరకౌ = నూర్యుండు, (సావాసికుం డయిన నాయకం డనియ్బు, 
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సమయం = (దక్షిణాయన) కాలమును (సంగమ కాలము ననియు), విల స = అతిక్ర 
మించి, కు ..వాం--కుబేర = ధనపతిచెత _ గుపొం=ా పాలింపం బడనదైన - (కత్సెత 

దేహులడెన యు నెకనిచెత నుంచుకొన6ంబడనదైన అనియు, దిశం =ఊర్తీర దిక్కు. 

ను (జానా క నాయ్యికను అనియు), గన్నుం = పోవుటకు (సంగమిందుటకు అనియు), 

(ప్రవృ లె సలి = కడంగంాూ, దతీణా దిక్ = దత్సీణ దిక్కు (చావీణ్యవతి యగు నా 

యికయు) మ. 'ఖేన = అ(గభాగముచెతి (ముఖము చేతను), గస్టవవాలి గాలిని వ్య, = ,వ--- 

వ్యళక = దుఖముచేతనయిన _ నిశా సమ్ ఇవ = నిట్టూర్పునుం బోలె, ఉత్ససర్హ = 

(ప్రవర్సింపంబె-సెను 

తౌ _అంతట్క ఉత్తరాయణము వచ్చుటయు మలయమనమూరుతము వీవం దొడం 

గుటయు నెట్టొప్పారెనూ వర్ణించుచు న్నా (డు. సూర్యుండు దతీణాయన కాలమును 

అతిక్రమించి కుబిరపాలిత యయిన యు తేరదిక్కు_నకు చనం దొడంగలూా నే, దవీణ 

దిక్కు. తేన య్మగభాగమునుండి మలయమారుతమును (పేరణచేసిన చాయెను. ఆది. 
సాహాసికు( డయిన నాయకుడు 'సంగమకాలము నత కమించి ఎవని చేతనో కుత్సిత 'బేహుని 

చేత ముంచుకొనండిన యొకానెక తెం గలయం బోణడంగంగా ఆసావా సిళుని దావీణ్య 
వంతురా లగుటచేత నాయిక ఏమియు పలుకక తన దుఃఖమును నిట్టూర్చులభెత " వెల్లడి 

చయాటు ఎట్టుండు సూ అఆట్టుండెను Ms te 

వ్యా కే శేతి_ ఊస్థరశ్థా సూర్యే - సావానిశే చ్ నాయశ్తే సమయం 
దక్నీకాయనకాలం _ 'సజ్రమకాలం టై స్టా వ్ల వ్యతి(కమ్యు; కబేరగుషాం ధన 
పతీపాలి తాం _ కల్సితశరీ రే శేనచి చడీ శాం చ _ దిశ ముదీ-చీం - శ్రీ లిడా&ి పాం 
కాంచి న్నాయికాం చు గన్తుం చలితుం - సజ్ఞన్తుం చ (పవృ శ్రే సతి, దకీణా దిక్ - 
దాతీణ్య వతీ నాయికా చ, ముళ్ల నాగ్రభాణేన.. వ FE) దృ వవా తీతి వవాః * పణా 
ద్య చ - గన స స్ట స్య వహాం వరా మనిలం, వ్యలీకేన దుఃఖీన _ నిశ్వాస స్వ సం వ్య లీక 

నిక్వాస ఖ్ -ని “దుః వైల జ్యే వ్యలీక మృపియా కార్యవస్తు సూఃి ఇతి వెజయ చ్లీ 

ఉత్స సర (పవర రయామాస సభ _గ్లరి సమయోల్లజ్ఞ సేన పరాజ్ఞ్జగాసం౫ తె ప్రవ శే 

సతి ('త్రుయో దాతీణ్యా Peel దుఃఖా సుళ్వస న నీతి భావః, ఉత్తరాయణే 

సతి మలయానిలా; (పవృళ్తా ఇతి Mia క 6 

ఆ (తో ల్చేంషూలంకారః న ద సమానో క్ "రే సేయ ముక్ఫ్సతాను పవి సతి 

కడ్కు_తవ్యమ్ - కేవలవి శేపణసామస్ధ్యా 'జ్ వా(ప్రస్తుత[్రతీతా సో త్తిష్ట తే_ఆ|త్ర తు దక 

కత్రి విశేస్య సామర్థ్యా దపీ నాయికా (ప్రతీయతే న చ శ్లోస ఏవ (పకృ తాప్రకృతవిషయ- 
ఉభయ నేసే, poten తేస్తా చ్చబ్దశో_్తి కివమాలో ఒ౬యం ధ్యనిః - సద గ) 

వ్య లీక నిక్వాసరూ పచేతనధర్శ్య సంభావనాథంం దజీణస్యా దిశో నాయికయా స హో భేద 
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మాసాదయ న్న భేదలవమణాతిశయో క్ర్యపజీవినీం నిశ్వాస మి వేతి వాన్యోక్సేేమాం 
నిర్వహ తీత్రి వాచ్య నిద్ధ్యబ్దభూత ఇ త్యుత్పశ్యామః, 

బధ ఆచ ర అర, ఒడ 9 అగ ల జా. అ ఒడ 
టు సద్య కునువూ న్యశ్ క సన్లాత్ (సభ్య తవ సపల్హ్ల వాసి, 

పాదేన నామెక్ళత నున్షరీశాం సంపర్క_ మాశిళ్షుత నూవు రణ, 26 
యొ ఇ ద 

టీక... అశోకః = అకోకవృతము సద్యః= వెంట నే, స్క-న్ధాత్ (పఛ్చతి ఏవ= 

బోదె మొదలుకొని యే సపల్లవాని= చిగుళ్లతో. గూడుకొన్న ట్టి, కుసుమాని = పువ్వు 

లను అసూత = పూచెను , ఈ, .[8- ఆశిన్లోత = శబ్పించుచున్న _ నూఫునేణ = అం 

దెలుగలదైన, సున్షరీణాం = అందగ శ్రెలయొక్క, పాదేన = అడుగుతో సంపర్కం = 

తాంకుడును, నా అెకుత = కోర ఛాయను, 

తా. వెంటనే అకోకములు చిగిర్చి పూచినవి; సుందరుల (మోంగుచున్న యంది 

యలతోడి యడుగులతాపు అనెడు దోవాదము అనావశ్యక మయినది, 

వ్యా -- అసూ కేరి, _ఆకోకళో వృకువి శేషః, సద్యః, స్కన్ధాల్ (పకౌణ్ణాత్ , 

(ప్రభృ ల్యేవ స్కన్హా దార ఛ్యే త్యథ౯ః * భాప్యకారవచనాత్ (ప్రభృతియో గే పబ్బు 

మోతి కైయట్కః - భాప్యం చ “మూలాత్ (ప్రభృ త్యగా ద్వ్భృూతోం స్పత్లువ ని ఇతి _ 

“కాతి౯క్యాః (పళ్ళ త్యాగ్రహాయణో మాసఃి ఇత్యాది సపల్ల వాని కుసుమ న్యసూత 

ఉభయ మ ప్యజీజన ది త్యథ౯ః, ఆశిష్షతో నూపురో యస్య తేన * కిష్షధాతో రక 

రకాత్ “౫త్వధా౯కర్శక - ఇత్యాదినా కత౯రి కః, సుస్ష రీణాం పూచదేన, సంపర్క_ం౦ 

తాడనం, నాెతుళ ఇ ~~ క 

వి. *సనూఫురరవేణ స్ర్రీచరణే నాఖితాడనమ్ 

దోవాదం య దశ క స్య తత; స్రప్వోద్ద మో భవేత్ * ఇచి _ 

తధా హీ = *పాదాహతః (ప్రమదయా వికస త్యశోకః) 

శోకం. జహాతి వకులో ముఖసీధుసీ శృ = 

శా 1 ఆలోకిళః కరువకః కురుతే వికాస _ 

య. , మాలోహిత స్టీలక ఉక్కలికో విభాతి? _ 

సద్యః (పవాళోద్దమచారుప శ్రే సీతే సమా క్షిం నవదూత బాగో, 
 నివేశయూమాస మధు ర్షిషశేఫాల్ నామాక్షురా ణీవ మనోభవస్య 27 

టీక. _మధుః1=(మదేనునికి బాణములు సేయువా౭డైన) వసంతుడు ప్ర, . . త్తే. 
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(పవాళోద్దమాః ఆ చిగురు ములక లే _ చబారు= చక్కు-నయిన = ప ల్త= అక్కలు గల 

దైన, న. జే నవ = నూతనమయిన - చూతే = మావిమొగ్గ యనెడు -'బాకో = 

ములికి సమా ఫి౦ = పూర్ణ తను, నీతే సతీ = పయన. కాయగా, సద్యః = తత్త 

ఇమే మయోభవన్య = (విలుకాండయిన)ి మదనునియొక్కు నా..,వం--నామ = నా 

రియొక్కొ - అతురాణి ఇవ = వర్గములమూ యనునట్లు గా, ద్విరఫాక్ = తు మైదలను 

నివేశయామాస = ఉంచెను, న 
తా, లేశచినుళ్ళతోడి మావిమొగ్గ పూర్ణముగా నెదుగలానే దాసినై మక 

కందము నానను నెతాపిం (గోలను తుమైదలు ముసరుకొన్నవి ఆ నో్ళ రుట్లుం జె 

ననంగ్యా--మౌామిమొ్యు పూర్తినొందట మదనునికి బాణములు సేయువాం డయిన వసం 

తుండు బాణమును వికిలీ సేసి సిద్ధపణుచుట గాను దానితోడి లేతచిగుళు ఆ బాణ 

మునకు కట్టిన పకీయీకలుగాను, ముసరుకొన్న లేంట్లు విలుకా6 డయిన మదనుని పేరి 

యక్క-రములుగాను ఒప్పుచుండెను = వీని దర్శనము అత్యంత మద మోద్దీపకము గా 
నుండోనని భావము, 

వ్యా.— సద్య ఇతి. మధు రష్థస_న్ల ఏ వేషుకార;, (పవాలోద్దమాః పల్ల వా 

జ్యు-రా- ఏవ బారూణి- పత్తాంణి పక యస్య తీసీ కా * “ప త్రం వావానపకురో 

జ త్యవర ౪, నవం - చూతం చూతకుసువుం - త దేవ బాణ _స్తసి న్నవచూతణా శ్లో 

సమా ప్రిం నీతే సత్కి నద్యోో మమోభవస్య ధన్న్వినో, ను. ణీవ్య డ్వినేఫాళా 
(భమర్శా న్ని వేశయామాస నిదథా, 

ఆత్ర (పవాలప క) ఇత్యాద్యేక దేళవివ రి రిరూపకం, మధో రిషు కారత్వనిభూపణం 

నూచయ న్నా మాక్ను రా జీ చే వ. నిమిత్త మి 'త్యేక దేశవివలి ౯ భూప 
కోన్టాపి తేయ ses 

వణకా పక యే.౯ సతి Filan ధునోతి నిగ౯న్గతేయా స స చేతః, [28 

పాయెణ సామగ్య'విధా గుణానాం పరాజు ఖీ “విశ్వనృబిః' (పవృ త్తి, 
టీక కర్ణి కారం = కొండగోంగు పువ్వు, వు... వర్ణ = వచ్నెయొక్క_ - 

(పక శై వ సము ము సత్యేపి = ఉన్నను sr  శావిశేనిదగుటేక, చెత ఇ 

మనస్సును, దునోతి 

ము మ 
= నొప్పించెను , (పాయేణ జా తటుచు గా, వ్ళ్వస్పజః = (బహూ 

వ్యాపారము, సొ. .ధెౌనామ(గ్య అ 'సంపూర్మ తయొక్కు_- 

విధా = చత్తయంద్యు పరాజ్ఞుళీ = వెట్ మొగము గలది 

శా.__కొండనోలపపువ్వునకు అలిశయ్మమెన వన్ని కలిగియు తావి లేదాయెను, 
ఇది సరియీ , ఏల యను సాధారణముగా బ్రహ్మ ఏవస్తువును గాని సక లగుణములందును 
సమ్మగయాుగా నుండునట్లు చేయండుగడా. 

లో 
గ్ 
— 
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న్యా, —- వకేకా తీ. కణికాకారం కణి౯ాకారకునుమమ్ & *అవయ వే చ పొ 

ణో్యోపధివృ తేభ్యః ఇ త్యుత్పన్న స్య తద్ధితస్య * “పృసమాలేషు బహులహ్ ఇతి 

లుప్ - ఏవ మన్య (తౌపి (ద్రస్ట్రవ్యమ్, వణ౭ పక షేకా వణో౭౯త్క_ పే౯) సత్యపి; నిస్ధస్థ 

తయా హేతుపా చేతో, దుమోతి స్మ పర్యతాపయత్ * *లట్ స్మి ఇతి భూతార్డే 

లట్ , తధా హి - (పొయేణ, విశ్వస్పృజ్ విధాతు;, (పవృ త్తి, గుళాళానాం, సామ(గ్య 

విధా సాకల్యసంపొద్మనవిషయే, ప రాజ్యుఖ్య సర్వ (తాపి వస్తుని కిఖ్చీ దె్యకల్యం సం 

పాదయలి _- యధా దస కలజ్బు_5, అతః కణిలాకారే౬పి మెరద్ధ శ్రి యుజ్యత ఇతి 

భావః. సామాస్యన విశేప సమథకనరూపోఒ థా౯ నర న్యానోఒలంకారః, 

న్ కా , 
బా లనువ క్ష) ఇణ్యవి కాస భావా 

దృభుః పలాశా న్యతిలోహితాని 

సద్యో వస నేన సమాగతానాం 

నఖక్షు,తా సివ వనస్థలినామ్ 29 

Hy 

టీక. _అపికాసభావాత్ = విరియక (అనగా మొస్తగా స యుండుట చేత, 

ఛా '..ణి--బాలేస్టు = లేతచందురునివలె (చంద్రకేఖవ'లె - వక్రాణి = వంపులును, 
అతిలోహీతౌని = మిక్కిలి యెబుప్రలున్కు (అగ్ఫు, పలాక్షాని = మోదుగు పువ్వులు, 

వసస్తేన = వసంతునితో సమాగతానాం = సంగమించిన, వనస్థలీనాం = అడవి తౌవ్రల 

యొక్క సద్యః = అప్పుడె పొందిను నఖ కుతౌని ఇవ=గోటి నొక్కు లో యనునట్లు, 

ఇభు$ః = (పకాళించిసవి. 

తా. __ మొస్టలుగానే యున్న ప్పుడు లేత చనెలవంకలవ లె వంకలె మిక్కిలి యెటు 

పులై మోదుగ్నక్రొన్ననలు వసంత నాయకునితో సంగమించి వనస్లలీ నాయికలు అప్పుడె 

పొందిన నఖకుతములో యన నొప్పుచుండెను.._-( అప్పుడే పొందిన యనుట యేలయన - 

నఖకుతములకు వెంటనే కలిగిన గాటంఫు కొలుపు కొంత సేపటికి మాసీపోవును కావున.) 

వ్యా,---బా లే న్లి తి, _అవికాసభొచా న్నిర్వికాసత్యాత్. ముకులభావా ద్దేత; 

రాలేను రివ వ(క్రాశ్యాతిలోహితా న్యతిరక్తాన్సి పలాశాని కింళుక పుష్పాణీ- “ని, పలాశే 

కింకుకః పణ౯౪ ఇ త్యేమరఖ వసన్తేన పుంస్కా సమాగతానాం సంగతౌ నాం, వనస్థ 

లీనాం క్ర్రీణాం, సద్యః సద్యోదత్తాని _ పురాణే ప్వతిలాహిత్యాభావా! దితి భావః, నఖ 

కతా నీవ బభుః. | 

అత్ర వస న్దస్య వనస్థలీనాం చ విశేషణసాధారణ్యా న్నా యకవ్యవహాక(పతీ తే! 

ఫమాసో క్తి ప్తాధ _దఫీ , “నఖకుతా జీవ' ఇతి జాతిస్వరూపో త్ప్రకా, వక్రశ్య తాహీత్య 
14 
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గుణనిమిత్తా జాగ ర్తి ; సా చ నాయకవ్యవహారా శిత సమాసో క్రిగర్భి తే వోత్తిస్త్పత ఇ 

త్యుభ యో hee తెన “విశేషణసామధాళ్యా ద(ప్రస్తుతస్య గమ్యు ల్వే సమాసో క్రి ్ర 

రివ్యతి ఇతి హీ లక్షణమ్. 

లగ్న ద్వి రె ఫాల్ష నభ క్రిచితం ముఖి మధు శ్రి స్పిలకం (పకాశ్య 

రాగేణ బొలారుణకోవులేన చూత, పవాళోన మొలఖ్బు కార. ీ౦ 

టీక. మధు కీః = వసంతలత్మి, ల, + *(తీం-టలగ్న = అంటిన - ద్విరెఫ = తు 

మెదల నెడి - అప్పాన భ_క్షి= కాటుక తీర్పుల చెత - చిత్రం = నానావగ్థ మయిన, టిలక౦= 

బొట్టును, ముఖే ఆ ఇ (పారంభమెడు - rid మొగమునందు (ప్రకాళ్య = వెల్లడించి, 

బా,,.న-బాల = లేత - అరుణ = నూర్యనివలె - కోను లేన = సుందరవుయిన, 

రాణ = లత్తుక[దవముతో, దూ, . స్టం---చూత = మావి = gn = -చివురనెడి - 

ఓస్టమ్ = మూవిని, అలంచకార = ra సేసైను, 

తా. ఆమని సిరి బుతు పారంభ మనెడు తన వదనమునంద్లు తుమైదలు (వాలి 

యున్న బొట్టుగుపువ్వే య'నెడు కాటుక రచనలు గల పలువ న్నెల బొట్టుధరించినదై బాల 
సూర్యునివలె నందమయిన యొఅుఫువన్నె యనెడు లత్తుకరసముతో మావిచిగు రనెడు 

'మోవిని అలంకరించుకొన్నది*,--- ఆ యామని ప్రారంభములో నే బొట్లుగు చెట్టు ప్రాచి 

వానిపువ్ర్యుల్శని యి 'లేంట్లు వాలంగా ఆ పూవులు కాటుకర చనలతోడి పలువన్నైల బొట్టు 

లవలె నుండె ననియు మావులు చిగిర్సి వానిచిగుళ్లు లలనల కె మోవ్రలవ లెను, ఆ చివుళ్ల 

యందు సూర్యునియుదయ రాగమువ లె ముసమూహర మయిన యెజుఫు కెమోవులయందు 

లలనలు ధరించు లత్తుకదనంపు. బూంతివలెను ఒప్పారె నని భావము, 

చారి: ల న్ని, ఎ మధు శీ ర్వసవ్హ న్హలత్నీ, సృగ్నదిషరెఫా న వాస్టానన క్రయ; 

కజ్ఞలరచనా - సాఫి - శతం చితవణ౯ం, తిలకం ఛ్రప్పవిశేప "మేవ తిలకం విశేవక్, 

wu (ప్రారమృః తసి చేవ ముఖే వ స్త్ర, (పకాళ్య (పకటయ్య, బాలారుణకోమ 

"లేన చాలార్కసుద్ద లూ, రాగ కకారుణిమ్మా_ - చే ంనెవ లా మ రాణ చూత (పవాల గీ 

భాస్ట స్తం చూత పవాలోస్థ మలం చకార (పసాధయామాస అత రూపకాలంకార;, 

మృగాః డ్రియాళ్ళ దుమమజ్ల-రణాం రజఃక వై రిఫఘ్నీత దృష్టి పాతాః 

మదోద్దతొః (పత్య నిలం ఏ చేరు ర్వనస్థలి ర్మ రర ర్శరప _త్రమోతోాః, 81 

టీక టి... ాం--ప్రీియాళద్రును = (ేంక ణన sed మారీ 

50 = వ్రారెమ్మలయొక్మ, రజఃక లః నా పుప్పొడి రేణువులచేత, వి... తాః_విఘ్ని తేజ 
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విఘ్నము కలదైన - దృష్టి = చూపులయొక్చ్క.. - పాతాః = (ప్రసారముకలవై, మదో, 

తౌః_మద = పొగరుచెత _ me! = విజ్రవింగుచు న్న, మృగాః = లేళ్ళు, (పత్య 

నిలం = గాలి జదురుగా, మ,..షేః— మర్శర = మర్శరళబ్దము కోడి - పత్ర మూ 

క్యూ = ఆకు రాలుటలు గలవెన) వన స్థలీః = అడవి తానులయంద్యు విచెరుః= దరించినవి. 

తా _లేళ్లకు నేత్రములు విశాలము లగుట చేతను (పియాళ మంజరులు విస్తారముగా 

పుప్పొడిం దొరుగాటశ్చతను ఆ పుప్పొడి పరి డానినలుసులు లేళ్ళకన్ను లలో రాలినప్పుడు 

చూపునకు విఘ్నములు కలుగగా, మదముచే ఆలేళ్లు, మరమర మను ధ్వనితో ఆకులు 

రాలుచున్న యడవి(పదేశములయందు గాలి కెదురుగా 'సంచరించివపి, 

వ్యా--- మృగా ఇచి ___ (పీయాల(ద్రుమా రాజాదనవృ షః = ని, “రాజాదనం 

(వీయాల శ్చ ఇ త్యమరః _ తేషాం ముష్షర్య స్వా సాసాం, రజఃక కౌ, రిఘ్ను తాః సంజాత 

విష్నా - దృష్టీ నాం _- సపొతొ; (వసారా _ యేపౌం తే తథో కా, మవోద్ధతా మృగాః) 

(పత్యనిల మనిలాభిముఖం, మర్శ'రా మర్శరశబ్దవ_న్షః = ప తమోమా జీణ౯పణక౯పాతా. 

యాసు తౌ వనస స్ధల ర్వి చెరు 'ర్యనప్రటేశేషు ye చి స్మ శన “దేశ కా లాధ్య ౫ న్రశా్యః 

కను౯'స సంజ్ఞా వ్యాకమ౯ణామ్' ఇతి దరలేః సకర ల కరక, 
లీ 

చరాతాజ్క-రా స్వాదక పాయకళ్లుః ప్రుంస్కో-కిలో య న్మధురం చుకూజ 

మనస్విని మానవిభూత దతం త చేవ జాతం వచనం స స్మరస్య,. వ 

టీక,..-చూ,.. బక చాతాజ్య్కూర = మాని మొగ్గయొక-_ - - ఆన్వాద = తిను 

టచెత - క = క 0దిన = కస్ధుః = రులు6గుగల దైన, పుంసో_కిలః = మగళకోకిల, 

మధురం = Sew చుకూజ ఇతి యత్ =కూసెను అనుట ఏదో (అనంగా అయ), 

మ,..తు౦---మనస్వినీ = ఈలువుటారడ్రయొక్క- - మాన = ఈలువుయొక్కు.. - విఘాత = 

కూల్బుటుకు - దతు౦ = 'సమర్గమయిన, స్మరస్య = నుదనునియొక్చ్కు వచనం = "మాట్ 

(ఆజ్ఞ; జాతమ్ = ఆయెను 3 

శా. మోమిడిచిగుళ్లను తినుటచే కంఠ మెటుపెక్కి_ మగకోకిల వుధుళీమేయా 

కూయందొడలాను, ఆకాంతయే యీల్లువ్రటారడ్రను రేస ము మౌనుండు” అని మదనుడు 

'ఆష్లావాక్యము పలుకటగా ఫలిం చెను. 'కోకిలకూత "వినగా ఉద్దీపితమదన్నలె 

మానినులు భ ర్లలమి(ది యలుకలు మాని “రని "ఫొవము: (లబ 

ల... వ్యాాా చొతాజ్యు చేతి. ee” మాస్యాదేన కహాయకణ్ణో 

ర_క్తకళ్ణుః '- ని. “సురభా వపఖీ ర కే కషాయఃి -ఇతి శేశవక, ఇ్రమాకా కోకిలః శృం 

స్కలన. ఫుం్యగహణం (పాగల్భి నద్యోతనాథ౯క్, మధురం” శుకూ అయాం కా 

కూజన "మేవ, మనస్వీనీచ్రాం లా మానవిఘా తే రోపషనిర్థాసే = దకం- pie we “గ 
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“మానం త్యజ 'లే* త్యాజ్ఞావచనం, జాతమ్; కోకిలకూజిత శ్రవణాన నరం సృరాజ్ఞ్వపా ఇవ 
మానం ఉహు శి త్వ ఢ౯ ౩. 

§ న నానా 

హిమవ్యపాయా దిశ దాధరాణా మా పాణ్ణరిభాత ముఖచ్చవినాం 

స్వేదొద్దనుః కింపురుపాజ్ఞనానాం చే పదం పత్తి విశెపశేము. కికి 
టీక...-పా...యాత్ _హీమ = మంచుయొక్క_ - వ్యపాయాత్ = తొలంి 

పోవుటచెత్క విశద = నొస్పీలేని _ అధరాణామ్ = మోవులుగలవారును ఆ, నామ్ 

ఆపాజ్జరీభూత = ఇంచుక పొండువర్గ ముగల - ముఖచ్చవినాం = మోమువ న్నె గలవారును, 

(అగు, కింపురు పొబ్దనా నాం = కింప్పరుపు భామలక్కు ప శ్రరివిఢేష కేషుజప త్రృరచనల 

యంద్యు సురోదయః . - ఘర్డ = చెమరుయొక్క_ _ ఉదయః:=పాటమరించుట్స అభ్గూత్ = 

కలిశాను. 

తొ, కీంప్రరుపాంగనలు మంచుకాలములో పెదవులకు మంచుచేత పగులకుండు 
టకై మైనము పూసికొనుచుండిరి ఇప్పుడు మంచు తొలంగిపోయినందున మైనము దాల్చుట 
మానినారు ; అందుచేత నిపుడు వారి కెమ్మోవులు విశదములె (శాలుచున్న వి అశ్లే చలికి 

నిశారకముగా చలికాలములో కుంకోమ దాల్చు చుండిరి ఇపుడు చలి లేనందున కుంకుమ 

నూనినార్కు డానంజేనీ నెమ్మోములు ఆపాండుర వర్ణములె శోఖిల్లుచున్నవ. ఇప్పుడు 
వారు ప త్తగివిశేపకములను ( రచించుకొ నం దొడంగి నారు, అట్ట యాప క వి శేషకము 

లందు ఆమని వెట్టకు చిజు6జెమరు జనింపం దొడంగినది. 

వ్యా,---హీ మేతి. హీమస్య వ్యపాయా దపగమా, ద్విళచా నీరుజా - అధరా 

స్టో - యాసాం తాస్కా మాపాజ్ఞరీభూతముఖచ్చవీ నామ్ - కుజ్బు_మపరిహారా దితి 
భై వు కింపురుసాజ్ఞనానాం, పత్త9వి శేమకేషు షత్రరచచాసు, స్వేదోద్దమః పదం వశే 

ఘదోదయాత్ స్వేదొదయోఒభూ ది త్యర్థ 85 విశ దాధరత్వం మధూచ్చిస్ట్ర రాహీ'త్యా దిచి 

భావ హేమ న్తేషు నార్యో బిమ్మో స్టేషు మధూచ్చిష్టం శీతిభయా ద్ద తీవ్ర (ప్రనీద్ధమ్. 

తపస్వినః స సాణువనాకస స్తా మూాకాళికీం పీకు నుభు పవృ త్తిం[క84 
[(పయత్న సం _స్తమ్భిత వి క్రియాణాం కథంచి దిశా వునసాం బభూవుః. 

టీక._స్థా = సః=_స్టాణం = శివునియొక్కు_ - వన ఇ “ఆశ్రమము = ఓకసః ఇ 

స్థానముగా గలవాణై న, తపన్వ్ నః ఇ 'తౌపషనులు ఆకాలికీం = ఒక్కు_ మడినే పుట్టుట 

క్ గిట్రుటయుం గల దాన, తాం మధు (పవృ లి తం వీక్యుజ ఆ ం౨ావముని పవిబ్బంభ ణమును 

చూశ్చు, 'ఫ్ర+.ణాం-వప్రయత్న య కడంకతో = "సుం. _స్లమృత = ఆంపయబడీన - - కళ్ళకి 
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యాణాం = వికారము గలవెన మనసాం=(తముచచి త్రములక్కు కథంచిత్ = ఎట్టకేలకు, 

ఈశా; = నియామకులు బభూవుః = అయిరి, 

'తౌ.---మహే్ి హాశ్వరుని తపోవనమందలి మునులకు ఆక స్మి కముగా నుప్పతిల్లిన యా 

యామనిపెంపుం గాంచినంతట మనస్సులందు శృంగారవికారములు తలసూపం జొచ్చి 

సవి. వారు ఎట్టకేలక అవికారములను ఆంపుకొని వెండియు మసోన్నిగ్రహామును సాధిం 

చినవా రయిరి, 

వ్యా---తపస్విన ఇతి.---స్టాణో ర్వన మోకో యేషాం తే తపస్విన స్నతత్యా 

మునయః, 'సమానకాల ఆద్య న్తా వ'స్యా ఆకాలికీక్ _ అకాలభ వత్వొా దుత్పత్త్య్యన_న్తర 

నినాళశినీ మి త్యథః౯౩ ఛే “ఆకాలిక డాద్యు న్ష నవచససనేి ఇతి సమానకాలా దికట్ (పత్యయః- 

(పకృళలే రాకాల అచేశ శ నిపాచెత, * 'టికాణజ్ - కా. త్యాదినా జీప్ _ శేచి 

దకాలా ద్లేహాధ్యాతాదిత్వా ద్భవాణేల రగి శ్యాహు;- తా మాకాలికీం, మధ్యుపవ్చ త్తిం 

వీమ్యే, (ఫపయళల్నేన ఆ సం_స్తమ్బి తేని క్రియా ణాం న కాలాలు మనసాం కథంచి, 

ద్కా నియ నారో, బభూవుః 

తం చేశ మూారోవి తప్రుప్పచాప రతిద్వి తియే వముదనే (పపన్న 

కాస్థాగత న్నే హర సానువిద్ధం ద్వన్హ్వాని భావం [కియయా వివ న్రః, లిర్ 

టీక. _ఆ,..పే-ఆరోపిత = ఎక్కు_ వెట్టంబడ్న - పుష్నుభాసపే = ప్రావిల్లు 

కలవాడును ర...యీ---రతి = రతీదేవి _ ద్వితీ యే= తోడు గా గలవా(డునుు (అయ్యి, 

మద నే = మన్మథుండు తం బెళం (ప్రపన్నే సతి= ఆ స్టా ణ్వా(శ్రమమునకు రాలానే 

ద్వన్వ్యాని = మిథునములు, కా. = .ద్దం---కాస్టా = ఉత్కే_గ్గ ను - గత = పొందిన - 

న్నేహరస = (ేమర సము చెత - అనువిద్ధం = కరూడుకొన్న దైన, భావం = రతియ 

నెడి కంగార భావమును, (కియయా = చేస్తచెత, వివవు9ః మా వెల్లడం దిని, 

తా పూవి ల్లెక్కు_ వేట్టుకొని రతిని తోడుకొని యాస్టాణ్వాశ్రనమునకు మద 

నుండు రాంగానే, స్థావరములును జంగవుములును అయిన మిథునములు ఉత్కృష్ట మయిన 

పేమాజేశముగలనై రతిభావమును చెప్తలందు చూాపినవి, 

వ్యా.-_లే మిది, __ఆరోపీత వ మధిజ్యం కృతం - ఫుస్పచాపం యేన తసీ కా రతి 

రి రి ప్రతియా యస్య తసి కా రతిసహాయీ మదే, తం దేశం నక ్వాగ్రముం, (పపన్నే (పొ 

సే సత్తి ద్వన్హ్వాని గై సావరాణి జజ్ఞమాని చ మిథునాన్ని కా స్టోత్య ౯: = గి. “కాస్ట్రో 

త్కు_పే౯ సి సిత దిశి? yp త్వమర _ తాం గతో యః - స్నేహ ఇష్ట గాభనవిబన్ధ నః (పే 

ప మనమ'తాఫిమానక - ని “పేదా నా (పియతా హోర్లం (పేమ స్నా 

ఇ త్యమరః వ స క స్తే నానన రం సంప్ఫ క్షం భావం ర ఈన్టఖ్యం శృజ్షర భ "వం, 



1I0 కుమారసం౦ంభ వే 

(క్రియయా కార్యభూతయా చేస్టయ్యా వివవ్రః (ప్రకటీచకుః, శృడారచేస్తాః (పావక 
స త్వ భః, 

తా శ్చేపా అవా “మధుి ఇత్యాదిఖి శ్చ తుర్భి 8. 

మధుద్వి-రేఫః కునుమైకప్మా తే పపౌ (క్రియాం స్యా మనువ_ర్హమానః 
శృ జెణ సంస్పశ౯ానిమోలితావీం మృగీ మణ్ణూక యత SE 96 

టీక ది రెఫః _ లేంటి, క, + 4(లే---కుసుము = పువ్వు 'నెడ్ - ప్రక = ఒక్కు-- 

ప్మాశే = గిన్నెయందు మధు = తేనెను సాం (పీయాం = తనదైన వెలినీ తను 

వ ర్రమాన; = అనుసరించుచు పపౌ = (తాగాను కృస్ణ్టసారః = నల్లలేడియు, స్ప,,, 
శ్నీం - స్పర్శ == తాయకుడుచేత _ నిమోలిత = మూసికొన్న అ అవ్నీం = కన్నులుగల 

దైన, మృగీం = వెంటిలేడీన్సి శ్చ జేణ == కొముతో, అకణూయతే = (గో౭కను 

తా..-గండుందేంటి ఫూవనెడి యొంటి కోరలో మకరందమును ముందుగా తేన 

నెచ్చెలికి తాగనిచ్చి అది (తాగినమిగత నే తాను ఆస్వాదించెను నల్లబారలలేడియు, 
తనబోటిని అది హాయిగా కనులు మూసికొని స్పర్శసుఖము ననుభవించుచుండంలగా, 
కొముతో (గోంకచుం డెను, 

వ్యా.-ము ధ్వితి-_ ద్య శేఫౌ వణ౯విశేమై యస్య స ద్విశేఫో (భమరః _ 
ఉపచారా త్తదధో౯ల౬వీ డ్విశేఫ ఉచ్యతే _ యధాహా కైయట; * 'శబధమే౯ ణా 
ప్యథ౯'స్య వ్యప టేశో దృశ్య తే_ యధా (భ మరళబ్దస్య ద్వి ఫత్వా ది (రేఫో (భ మరః.’ 
కుసుమ మే - వెకం సాధారణం _ పాతం తన్మీక్కా మధు ముకరన్లక్ - ని, “మధు 
మద్యే పుప్పరసే” ఇతి విశ్వ స్వాం (పీయాం భృజీ, మనువ రమానోఒనుసరకా పా. 
తత్సి)తివి శేషం పపూ వి త్య థ౯ః, కృష్ణ శ్వా సా సార శబల శో కృష్ణసారః కష్ణ 

మృగః వల్లో వళ్లేని ఇతి సమాస్క సంస్పశ్ళేన స్పర్శసు'ఖేన_ 'నిమోలితాశ్షీ ర్మ మేగిం 
శే కాకల్ణాయత కర్ణి తచాకా x “కక్ల్యాదిభ్యో యక్ * ఇతి యక్. తత, కరి లజ్ 

దడా రసాత్ పజ్మ_జశేణుగన్ది గజాయ గణ్జూప జలం కళేఖుఖ [87 
అధోకాపభు కేన విసేన జాయాం సంభావయామౌాస ర థాబ్దనామా, 

టీక.__రసాత్ = రాగాతిలేకముచ్చే కరేణుః = పిడియేనుంగు ప--స్టి _ 
పజ్క_జ = తామరలయొక్క్చ_ - రేణు = ప్రుప్పొడియొక్చు_ _ గన్టి = తౌవిగలజైన, 
గణ్టూపహ జలం = ప్రుక్కిడలించిన నీటిని గజాయ = మగయేనుంగునకు దబా (నోట) 
పె స్టైన్సు రధాజ్ఞనామా = జక్కవయ్సు. అ, . న అర్థ = సగము _. ఉపభు కేవ అ తిక 
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బడిన, బిసేన = తామరతూంటికో జూయాం == తనబోటిని 'సంభావయామాస కా 

సత్క_రించెను, 

తౌ, పిడియేనుంగు తమ్తిఫుప్పొడినెత్తావి బుగులుకొనుచున్న నీటిని తౌను ఫు 

క్కిలించి (పేమోతిశేకముతో తన మగనిమోట నిడినది జక్క_వయును తామరతూం 
టిని కొంత తిని (పేమాతి నేకముతో్ ఆయెంగిలితూ(టి శేషమును మోట నిడి తనబోటిని 

సంత సీల్లంజేగాను, ల్ 

వ్యా. దదా విత. రసా దతిరా గార్, కశేణుః కరిణీ _- ని “కరేణు 

రిభ్యాం చై నభ ఇ త్వమరళ, పజ్కాా జాయతే ఇతి పజ్కా_జం - తస్య రేలు: పజ్కా_జ 

రేణు - స్తస్య గన ఒస్యా స్స్తి పబ్బు జరెణునస్థి, గజ్జూపజలం ముఖా _న్లద్ధ్భృతజలం, 

గజాయ దద రధాజ్తనామా చకవాకోోఒధకం యధా త ధోపభు శే నాధకాజ గ్లేన, 
విసిను జాయాం వపంఫావయామాస -_ స్వజ శేషం దదా వి త్యథ౯౩. 

గీతా నేము శేమవారిలేశైె ః కించిత్స ముచ్చా పసితప త్ర రఖం [లర 

పుష్పాసవా ఘూణి౯త నేతిశొ భి వీయాముఖం కింప్రురుప శ్చుచుమె 
టీక..___కింప్రరుపః =కిన్నరుండు (శ్రమ వారి లేశై। = చెమట నీటిబొట్టుల చేత, 

కి, ఖంఎా కించిత్ = ఇంచుక _ సముఇ్న్బాసిత = బెల్లువిడిచిన - పత్తలేఖం == 

మకరికాప త్రముల రేఖలుగలడై, ఫు, . .ఖి--పుస్పాసవవ= పూవులనువ్యముచెత _ ఆభూ 

రిత = సుడియుచున్న - "నేత్ర = కన్నులచేత _ శోభి = (పకాశించుచున్న, (పియా 
మఖం = నెచ్చెలీమొగమున్కు చుచుమ్మే = ముద్దుగొనియె ను. 

తౌ,.__ఆమనివెట్ట కుప్పతిల్లిన (కొంజెమమబొట్టులచేత మకరికాప త్తి శేఖలు ఇం 
చించుక బెల్లువిడువ ఇప్పపూసారాయి సేవించినకెపుచె కన్నులు సోల నొప్పారుచున్న 
నెచ్చెలి నెమ్హామును కింప్రరుషుండు ముద్దుగొనియెను, 

వ్యా, గతా నగరే ష్విలి. _- కింప్రరప; కిన్న రః) (శమవారిలే శే; స్వేదోద 

బికుభిళ, కించి దీపత్ _ నముచ్చా (సీతా విశ్లేషితాః_ప_త్త్రలేఖా యస్య తత్, పుస్పాణా 
మాసవో మద్యం పుపష్పాసవః - పుప్పోద్భవమద్య మి త్యథ౯ః - వస్తే మధూకస్య 
సంభచాత్ _ పుష్పచాసిత మితి శేచిత్ _ తేన _ ఆఅఘూణి౯ తా భ్యా ము ద్భాం నాభ్యాం- 

శే తాభ్యాం శ భత ఇతి తధో క్షం, ప్రియాముఖం, గీతా స్పలేషా గీతమధ్యేపు, చుచు మ్చే 
చుచుమ్చుః 

పర్యా ప్ప వుష్పస్తబక స్తనాభ్యః స్ఫురత్ప్రవాళోష్ట. మనోహగాభ్యః 
లతావధూభ్య సరవొఇఒప్యవావు ర్విన మ శాఖాభుజబన్ల నాని. ర్ం 
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టీక,__ప, .. ధ్యః--పర్యా_ ఫ్ర = నిండిన - ఫుస్పస్తబక = పూగుత్తులే - 
_స్తనాభ్యః = పొలిండ్లుగాంగలిగి, స్ఫు, =, భ్యః-లాస్ఫురత్. - మెజయుచున్న - (ప 

చాళ = చిగుళ్ల నెడు లా ఒప్ప = పెదవులచేత -_ మమోహ రాభ్యః = సాంఫొందుచు 

న్నట్రి లతా వధూభ్యః = తీంగలనెడు ఛార్యలవలన్క తరవః అపీ ఆ చెట్లును వి 

ని___విన్నమ = వంగిన - కాబా = కొమలనెడు - భుజ = బాహువులవేతనగు - 

జా = కట్టులను (కౌణిలింతేలన్ఫ్సు, అవాపుః = పాందినవి.. 

తా, నిండు పూగుత్తులే పాలిండ్లు గా, చిత్తమును హరించుచున్న తఊయబోటుల 

వలన వంగినకొమల నెడు బాహువులచె చెట్లు సయితము కౌణిలింతల ననుభపించినవి, 

వ్యూ — పర్వా సల పర్యావ్లాః సమాః - వుప్ప స్తబకా ఏవ సనా 

యా సాం౦ తాభ్య; ఫి Coa చ్చొపసర్ణ'నా దస సంయోగోపథాత్ ” ఇతి పకల్పా న్న 

జీప్ స్ఫుర_న్ద నక - (పువాలాః పల్లవాః ఏ వన సర ర మూవారాభ్యో, లతా ఏవ వభ 

గా సకాకాత , తరవే౬పి _ లిడా చేవ మ సుస్టం గమ్య లే, విన న్యమాః శాఖా ఏవ 

భుజా os రన నా న్యవాపుః - శౌభి రాలిజ్ణీతా ఇ త్యర్ణ ప స్థావరాణా మవీ ముదన 

వికారో౭భూత్ కిము dhs మిచి భావః, ఏత చ్చ కరులహౌనా మపి చేతనత్వా 
దుక్తమ్ -యభొ౬౬వా మను 5- * gE భవ చక్రే తే సుఖుదుఃఖుసమని్యతా5' ఇలి, 

అత రూపకాలంకారః, 

శుతాప్పరోగీతి రవీ శు ణ౭_స్ఫ క్ హరః (పసంఖ్యానపరో బభూవ 

ఆలైశ్వ్యరాణాం న హి జూతు విభఘ్నూః సమాధి భేద (పభమన్రౌ భవస్ప్ 40 

టీక. అస్మక క్షకో ౫ ఈవ సంతావ తారసమయమంద్యుు వారః = నుహే 

శ్వరుండు), (శు, ..పి--(శుత = వినబడిన - అప్పరః = అచ్నరలయొక్కు.. - గీతి? 
ఆపి = పాటగలవాండు ఆయినను, (ప, 46 ----ఆ తానుసంధానపరుండు, జఇళ్లూవ = 

ఆయెను ఆ. ,ణామ్...-ఆత్త = మనస్సుయొక్క_ - ఈశ్వరాణాం = నియామకులయి 
నవారికి (అనంగా మయహోని[గ్రహముగలవారిక్రి విఘ్నా; = అంతే రాయములు జాతు = 

ఎప్పుడును స, *..వాః-- సమాధి = ఆత్థానుసంధానముయొక్క_ = భేద == భంజనము 
మునకు - (ప్రభవః = గదు. సూత న భవన్టి = కావు ల 

తా. అట్టి యావసంతావతారసమయంబున మహేశ్వరుండు ఆచ్చరల గాన 
ముల వినియు ఆతానుసంధానమునుండి చలింప ఢాయొను. అది బి టన, మనోని[గ్రవాము 

గలవారి సంయమమును విఘ్నములు బొత్తిగా ఛంగింప నేరవు. 

వ్యా (శుతెతి. అస ౯ ఈడో వస సన్హాపి ర్భావకాలే, ఇ₹గవాక వరః, 

(శుతాష్పరోగితి రవ్ = ది వ్యాబ్దనా గాన మాకణాకాయ న్న క్రి రక థః, (పసంఖ్యానపర 



ll 
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ఆతానుసంధానపరో బభూవు తధా హి, ఆత్మన శ్చిత్స - స్యేశ్వ్యరాణాం _ వశినా 
మి త్యథణ 8, విహన్య_న్హ న ఏఖి రితి వీఘ్నా 8 ప్రక్యూ హా ౫ ఘల్లు థె ౯ా క(ప్రళ్యయః, 

దాతు కదాని దప్కీ సమాధిఖేబే సమాధిభజ్లు నే _ (ప్రభవః సమధాకా న భవ ని. 
టొ 

లతాగ్భృహడ్యారగతో ఒధ నన్ని 
< = క్ వామపకోష్టార్చిత పామ వె తః 

SP SpE, యెవ 

మా చాపలా యుతి గణాకా వ్యనె పాత్ At 

టీక,.__ అభ = అంతట ల, ,తేః - లతాగ్భృహ = తీయగయిలటి _ ద్వార వ 

గడపయందు - గతః = ఉన్న వా(డునుు, వా,*,(తః - వామ (ప్రకోస్ట = ఎడవు ముంచే 
త _ అర్చిత = ఉంచుకొనంబడిన - హేమ వేత్ర;=బం గారు బె త్తమకలవాండును, (ఐ), 
నస్ = నందికేళ్వరుండుు ము,,*,వ - ముఖ = నోటిమోంద్ - అర్పిత = ఉంపంబడిన- 

ఏక అజ్జుళి=ఒక (వేలియొక్క_ - సంజ్ఞయా ఏవ = సన్న చెతన్తే గణాకా = (ప్రమథు 
లను మా బాపలాయ= అల్లరి చేయకుండు ఇతి = అని, వ్యనె నెపీత్ = శికీంచెను, 

తా పరమశివుడు 'సమాధినిష్టుం డైయున్న తీళయింటి ద్వారముకడ నందిశేశ్య 
రుండు నిలిచి ఎడమముంజేత బంగారుబె త్త ముంచుకొని మోటిమోంద చూపుడు వేలిని 
ఇడుకొన్న సన్న చేతే గణములను అల్లరి 'చేయకండుకట్టు శిక్షే చెను 

వా్యాః:ా ల తేలి, అథ లతొగ్భహ ద్వారం అ ik వామే ప్రకోషే _ 

ఆర్పితహీమేత్రో ధారిత ఫామదణ్జో, ననీ నన్దికేశ్వరః - . “నన్టీ భృజ్ణిరిటి సజు 

నన్ది నౌ wh ఇతి కోక, ముఖే - ఆరి తౌయాః కా! సయ న్రీమిశావలోకం 

నిహితాయా - ఏక సా అబ్వులే సర న్యాః యా గలా my రమెవ - నిం “సంజ్ఞా 

స్యా చ్చేతశా నామ నాస్తాద్యై రథణసూచనాి ఇ త్యమరః, గణా (పమధాక్ళ, 

వాపలాయ చాపలం కర్తుం మా భవ తేది * “కియాథో౯ప పదస్య - జు! ఇత్యాదినా 

దతుథీ౯, వ్య నెపీ, పాత్ శివీతవాకా, 

శి rrr rm 

నిష్క_మ్బవృతుం నిభృతద్యిరపం 

మూకాణ్ణజం Ch _న్రమృగ పార మ్ 

తచ్చాసనాత్ కానన మేవ సర్వం 

నళ కృళాంన్యా మి వావత సె 42 
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పేకుక్వు (గ్ర్యమ్మక మి త్యు శక్తే పొదవూరణవ్యత్యాసాత్, (త్రియమ్బక మితి పొదపూర 
ణార్భో౬య మియజా దేశ కాననే మహాకవి పయో గా దఫియు క్ర రజ్జిక్సతః, 

నాడా నాకు 

శ మేవ దేవం పడ్భి? న్లో ౨ ర్వర్ణయతి __ 

పర్యజ్మ-బన్టస్థిరపూర్వ కాయ మృజ్యాయతం సన్న మితోభయాంసమ్ 
ఉత్తానపాణిద్వయసన్ని వెళాత్ ప్రఫుల్ల రాజీవ మీ వాజ్కమభ్యే, శర 

QO 

టీక. ముక్కొ-_ం౦టి చే ఆటు శ్ఞోకముల వర్గించుచున్నా (డు. --ప ,యమ్- పర్య 

బు బన్ధకా వీరా సనముచెతను - స్థిర=నిళ్న్చలమయిన - ఫూర్వకాయమ్= ఒడలియొక్క- _పె 

సగముకలవానిన్తి బు. .తం _- బుజా=లిన్న నెన _ ఆయతం = నిడుచైనవానిన్సి స... 
సం - సన్న మితే=కుదించిన = డాధథభ య౭రందు _ అంసం=బుజములుగలవానిని, ఉ. . 

శాత్ _ ఊతౌన=వెలికిలిన_పాణి ద్వయ =కేలు దోయియొక్క_ - సన్ని వేశాత్ = ఉన్న 
తీళుచేత, అజడ్క. మగ్యే=ఒడి నడంమ, (పః = వ _ (ప ఫుల్ల=నిండణార పిరిసీన- ర" జీవమ్ 

ఇవ=జతామరగలవాందో యన నున్న వానిని. 

ఈా....-మహాళశ్వరుండు వీరాసనముగా కూర్చుండెను, ఆయా'సనస్వథావంబునం 
జేసీ యాతని చేవామందలి పె సగము నిశ్చల మైయుండెనుు బుజములు రెండును (కోంగి 
యుండినవిి ఒడిలో వెలకిలనుంచుకొన్న చేదోయి నిండార విరిసిన తామరవ లెం (గాలు 
చుండెను, 

వ్యా.పర్య శ్రేతీ పర్య జ్రుబ స్టైన వీరా స నేన-స్థిరపూర్వకాయం నిళ్ళలాే త్త 
సం మృజా రాయత శ్చ ర్వాయత _స్తం) సంనమితా వుభా వంసౌ యస్య తం తధో 
_కృంవృ త్రివిషయే ఉభ శబ్దస్థాన ఉభయ శబ్ద ప్రయోగి ఇ త్యు క్షం కైయయేన ఉత్తాన 
ఊర్ల తలో ఎ యః పాణిద్వ్యయస్య - సంని వేళ; వ త్రస్తా, దజ్క-_మ ధ్యే; (పప్పు 

ఖం - రాజీవం పజ్య_జం - యస్య త - మివ, స్థితమ్ వీరాసే వసస ౩ = 
ప “ఏక ్హాద ను శైకస్తి న్విన్య స్యోరఠా తు సంస్థితమ్ 

ఇతరసీ ౦ స థై వోరుం వీరాసన ముదాహ్ఫాతమ్ ” ఇచి 

తధా యోాగసారే_ 

6 ఉతానితే కరతలే కర ముత్తానితం పరమ్ 
3 ఆదా యాజ్కగతం కృత్వా ధ్యాయే ద్య సస్య నోట న్లరమ్.' ఇతి, 

భుజజవెరాన్న దజటాక లాపం కర్రావస క ద్విగుణాకునూ తమ్ 
౧ యి ణ -—౨ 

కళ్ళ పభాసజ్ల విశేప.సీలాం కృష్టృత్వచం (్రన్ధిముతిం దభానమ్ 46 



టీక. _భు పం _ భుజబ్బమ==పాముతో (పాష తౌటితో) ఎ వ ఎ త్తి 

కట్టబడిన - జటాజ=జడలయొక్క_ - కలాపం=మొ త్తముకలవానిని క, త్రేం - కర్గ= 

చెవినుండి _ అవస క్త=( వేలవైవంబడిన - (అందుచేత నే) _ ద్వి గుణ= రెండు ేటలయిన- 

అకు సూత్రం=అముపుల తావళముగలవానిని క...లా౦ - కజ్మపభా = కుత్తుకకాంతి 
యొక్క - సజ్జ=ాసంపర్క.ముచెత _ విశేష నీలాం=ఎక్కువ నలుపయిన, గ్రన్లిమతీం= 

ముడ్? లిగి న, కృస్గత (చం ఆ కృన్ష్య= నల్ల చారల లేడి యొక్క _ త్వదం=తో లును, దధానంజ 

తౌల్సినవానిని 

తౌ.__ము హేశ్వరుని జటాజూటము తలపై మొత్తముగా ఒకపాముకో కట్టం 
బడియుం డెను. అతుమూాలిక చెవిని తగలింపంబడి రెట్ట ేటగా (చేలుచుండేను. ఆయన 

కృష్ణాజినమును వె ను త్తరీయముగా ముడిచికొనియుం డెను, ఆయనయొక్క_ కంరమందలి 

నలుపు ఆకృమ్ణాజినము పెం బర్వి దానిని మబేంత నలుపు గావించెను. 

వ్యా. భుజజ్దముతి —భుజజ్ఞము - నమోన్న ద్ధ ఉన్నయయ్య బద్ధ - జటాకలాపో 

యేన తం త ధో కము కర్గావస కం క ర్గావల మ్బ త్యృర్ణః - ఆత ఏవ - ద్విగుణం ద్వి రె 

వృత్త - మకుస్యూత్ర మకుమాలా _- యస్య తం, కజ్మపభాణాం _ సక్లేన మిశ్రణేన- విశే 
షనీలా మచినీలాం, (గ్రస్ధిమతీం బన నయుక్రాం, కృష్ణ్టత్వచం కృష్ణమృ గాజినం, దధానమ్, 

కించి త్పకాశ ప్పి మితో(గతాశై. ర్ఫ్భూని క మూయాం విరత| పసజ్ గాః 

నేతె) రవిస్పన్దితపక్షృమాలై. ర్లమ్యీకృత్మఘాణ మధోమయూమై 8 4&7 

టీక, కిం Pe] కించిత్ (పకాళ = ఇంచుక వెలుంగుగలసియు - సీమిటేడా 

నిశ్చలములును - ఉ(గ=తీక్ల,ములును.(ఆగ్ఫుతానై 8 = నల్లగుడ్డు గలవియు (భ్రూ. 

యా౦ - (భూ = బొమలయొక్క్ట - వి కియాయాం = చలనమునందు వి... ౫: - 

విరత = మానిన - (పసజ్ 8 = (ప్రస క్రికలవియు అ .లైః - అవిస్పన్దిత = చలింపని- 

పక్ష = "అప్పవెండుకలయొక్క._ - మాలైః = వరుస కలదియు అఆ... కః - అధఃకా 

(కిందుమొగ మెన - మయూైః = కిరణములుగలపయు (అగు, "నేత; = కన్ను 

లతో ల +౧౦ - లోక కృత =లశ్న్యుము గా చవెయంబడిన = ఘాణక్ొ = నాస్మాగను 

కలవానిని 

తా _మటీయు నయ్యవసరమందు మహేాశ్వరుండు నిళ్చలో[(గములయిన నల్లగ 

దు ఇంచుక వెలుంగుచుండ్క బొమ దలనములు లేక, అప్పజెండుకల వరుసలు నిశ్చల 

నుయు యుండగా, క్రిందుమొగముగా (ప్రసరించుచున్న కిరణములు గలవైన మూడు 

కన్నుల దృష్టిని" నూసాగమందు నిలిపి యుండెను, 
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వ్యా. కీ౦చి దిలి.._ కించిత్స9 కాకా "ఈష, (త్పకాళా? _ స్తీమితా నిశ 
లా _ డగా న్స - లౌర్యా కనీనికా _ యుసూం లేకి = ని “తారకాలక్షుః కనీనికాి ఇ 
త్యమరః, (భ్రూవిక్రియాయాం భూవి కే పే, విరత్మ ప్రసజ్ 7౩ (ప్రస కి రహ్బీత్తె, రవిస్పన్షిత 
పక్షుమాళలై రచలిత పక్షుప జ్కో_ఫ్సి రధః (పస్ఫృతా మయూఖా యేషాం తె రథోమయూా ఖై 
రతః అ (తి నేతత్వా దృహువచనం, లశ క్పిక్చతే (ఘోణం నాసా నివ్వ దృష్టి 
మి త్యర్థ్ః నా 

రి 
వి “కిరణా న్య బహిహ్కృత్య ధ్రువ న్నీ శ్చలాతే కః 

ఆత్మానం హృదయే ధ్యాయే న్నాసాగన్య స్తలోచనః.ిఇతి యోగసాశే. 

అ వృష్తిసంరమ్మ మి బామ్మునావా ౮ 

నుపా మి వాధథార మను త్తరజ్ఞమ్ 

అ నశ్చరాణాం వురుతాం నిరోథా 

న్ని వాతనిప్క-మ్బ మివ |పదీపమ్. 48 
కీవీక్ర ___ అన, + రౌొ"౦ అ సః == లోపల _ చరాణాం == సంచరించునవెన, 

మరుతాం = వాయువులను నిరోధాశత్ = కట్టుటచేత, అ వృష్టి సంరమృ౦ం = వర్గా 
డంబరము లేనట్లి, అమ్బువావనా మివ= మొగిలు వలె నున్న వానిని, అను త్త రబ్బమ్ = అలలు 
లేవని ఆపాక్ ఆధారమ్ ఇవ _ మడుగువలె నున్న వానిని ని మృ్పం - నివాత = 
గాలిళలేనిచోట _ నిష్క_మ్సం=కదనిక'లేని, (పదీప మివ = దిన్వెవలె నున్నట్టి వానిని 

తా, —_పరమెక్యరుడు (పాణాపానాదు లగు బేసాములో పలి వాయువులను కట్టి 
నవా. డై, వగాడంబరము లేని నిండు మేఘుమువ లెను, లేలలు లేవని మడుగువ లెను గాలి 
లేనిచోట కదలక వలుంగుచున్న దీపము వ లెను, ఉండెను, 

వ్యా.--అవృస్పుతి.__ అస్త శర నీ క్య_న్తళ్స ర సేపాం, మరుతౌం ప్రాణా 
దీనాం, నిరోధా డ్డేతో, ర వ్సష్టి సంరమ్మ నువిద్యమాన వర్గ సం[భము మమ్చువావా 
మివ స్థితమ్ - ఏతేన (ప్రాణనిరోధః సూచిత$ అను శ్తరజ్ఞ మనుద్భూతతరబ్హ మపా 
మాధారం (హద మివ సేమ్ - ఏలే నాపొననిరోధ్య సూచిత తధా నిచాతే ని ర్వాత 
దేశే - నిష్కు_మ్బం నిశ్చలం, (ప్రదీపమివ నీతకమి_ఏతే నాశేషవాయు నిరోధః సూచి 
క$.ని “నివాతా వాశయావాత" ఇ త్వుమరః. 

క పాలన్నేతాన్తరలబ్ధమాగై ౯ ర్థ్యోతిఃపరోమా రుదితై శిర సః “శర 
మృ ణాల సూ. ఆధిక సౌకువూా ర్యాం బాలస్య లం గ పయ న మిన్జోః 

న 4 

| 
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టీక. క “గ౯ాః—కపొల = (బహ పునుకయొక్క = "నేత = కంట్ _ అ న్ద 

ర = బొకగాగుండ - లబ = పొందంబడిన _ మాగా౯ాః = దారిగల-వె, శిర స్తః = ఉచ్చి 

నుండి ఉఊద్నిలేః = లేచిన, బ్యోతిః (పకోాః = తేజస్సుయొక్క.. మొలకలచెత, 

మృ .-ర్యాం - మృణాళ = తామర తూంటియొక్క - సూత్ర = దారముకంశు - 

అధిక _ ఎక్కుడయిన - సౌకోమార్యాం = కోమలత్వము కలదెన, చాలస్య ఇచే = 

లేత చందురునియొక్మా_) ల లతశ్నీం = నోభను, గ్రపయ _న్నమఇమాయించు చున్న వానిని 

తా,_లోేపలి శేజస్సుయొక్క జా(లలు (బవారంభథ్భమును డుస్సి ఆ _వెనున్న 

(బహ్మక పాలముయొక్క_ కన్ను బొక్కు-లగుండ పెకి లేచుచుండెను , అజ్య్వాల మూలముగా 

తామగతూ(టి దారముకన్న కోమలమయిన నెలవంక సాంప్ర మాయు చుండెను. 

వ్యా. —-కపా తేలి, —కపాలెన్నే తా న్ట నరేణా (బహాక రోటి చే త్ర వివరేణ - లబ 

మారాలా శిరసో (బవ్యారన్రాంత్ శపబ్బుమ్యా_స్త స్పసిల్, ఉది'తే రుద్భూూ లః; రతిః (పరో 

హౌః శేకోచజ్మ-రై, మృ౭౯ాలసూూ( తౌధిక ౦- సౌకమార్యం మాన్టవ౦- య'న్యా సా సాం, 

చాల స్వే మూాః శిరశ్న దసర, ల లశ్నీం గిపయ నమ్. 

“2 నునో నవద్వారనివి.ద్ధవృ త్తి 

హృది వ్యవ స్టాప్య సమాధథినశ్యమ్ 

య మక్షరం శ్నెతవిదో పదు స 

మాతాన మాత న్యవలోకయ నమ్. ర్) 

టీక. న త్రీ నవ = తొమ్మిది - ద్వార == వాకిండ్లగుండ. - నిషిద్ధ = 
నివారింపంబడిన - వృత్తి = సంచారముగలడ్రై స. శ్యం _ సమాధి == (పణిధానము 

చేతి _ వశ్యం = వళపడినట్టి మనః = మనస్సును హృది = హా హృదయమందు, వ్యవస్థా 
ప్య = నెలకొల్సి(నవా౭యదా,, కే తవిదః = శేత్రజ్ఞ లయిన ఫురుషులు, యమ్ = ఎవనిని, 

అకురం= నాశము లేని వారిని గా, వ ME yoy తమ్ ఆత్తానమ్= ఆ పరమాత్మను, 
ఆత్మని = తనయందే, అవలోకయ నమ్ = సామోత్కరించుచున్న వానిని, 

తౌ. పరమశివుండు మనస్సును (శోత నత్తం ర్నా సీకా ముఖ బా యూపస 

లెడు తొమ్మిది దారులగుండ సంచరింపనీయక మయోగముచే స్వాధీనముచేసికొని హృదయ 

మందు నెలకొల్పినవాండై ఏయిక్కనిని జే త్రజ్ఞులు అపి నాశినిగా నిటుంగుదురగో ఆహా 

పరమాత్మని) తానుగాక వే పరమాత్తండు లేనందున, తన్ను గాణే సామాత్క-రించు 
కని య్యరోజిన్తు. pe 

ఇ ఖా 

1 
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వ్యా---మన ఇచి. నవభోని ద్వానేభ్యో - నిషిద్దా నివ ర్తితా - వృట్తిః సం 

చారో- యస్య త త్తధో కృష్ సమాధినా (పణిధానేన- వళ్యం వశం గతమ్ * యత్స) 

త్యయః - ని, “(ప్రణిధానం సమాధానం సమాధి శ్చ సమాశశయఃి ఇతి హలాయుధః; 

మసూ, వది సృాదయా ఫ్య అధిష్టాన వ్యవస్థాప్య _ తధా చ వసిస్టః - 

వి “యతో నిర్యాతి విషయా ద్యస్మీం _క్చౌవ (పలీయతే 

సాదయం త ద్విజానీయా న్మనసః స్థితి కారణమ్ ౮ ఇతి, 

'వేదవిదః కే త్రజ్ఞాః ప్రుభుపౌఖ యం, న కుర తీ త్యకుర మపినాశినర్న విద్గు ర్విద న్లి 

* 'విదో లటో చా” ఇతి రై రుస), త మాత్తాన్న మాత్తాని స్వస్మీ, న్నవలోకయ్లాస్ణర్ణ 

సామాతు,_ర్వ నమ్ - స్వాతినేశేణ పరమాత్మ సో ఒఫా వా దితి భావః. 

ర_స్తథాభూత మయుగ్మ సైతం 

న్ నన ప(ధ్నహ్నమ్ పశ్య న్నదూరా న సొ౭_ప్యభృప్య 

నాలమయత్ సాధ్యససన్నహ సః 

' (స్తం నరం చాప మపి స్వహాస్తాత్ . ద్] 

(లో 

టీక __సరః = మదనుండు, తధా భూతమ్=ఈ వర్శించిన్నపకారమున నున్న 

వానిని మనసా అపి = తలంపుచే సయితము అధ్భహ్యమ = ఎదుర్కొ-నరానివానిని, 

అయుగ్మ "నేత్రం = చేసి కంటిని అదూరాత్ = ెంతనుండి, పళ్వ్యేకా = చూదుచ్చు 

సా *.స్తః - సాధ్యస = ఛయముచెత _ సన్న = సోలిన _ పా 'స్తః= చేయికలవాడ్రె 

స్వ సాస్తాత్ = తేన చెతీనుండి, (సస్తం = జాటిపోయిన్క, శరం = కోలనుు చాపమ్ 

ఆపి = వింటిని సయితము, న అలకుయత్ = కానండామొను, 

తౌ,...-మనస్సుచేత నయినను చెనక రాని వానిని ఈ తీరుననున్న యా 'బేసీక్షంటి 

జేవరను వెంశనుండి చూడంగానే మరునికి భయముచె చేయి సోలిపోయి తన య్లణుకలేక 

యే అందునుండి బాణమును ఏల్లును జాూటిపోయినవి 

వ్యా,--- _స్తరేతి— సరః కాము స్మధాభూతం పూరోు కరూషం మనసా 

ఒప్యధృస్య్ర, మయుగ్మ సత్రం విపమాక్సీ మదూరాత్ , పళ్యన్ , స్థాధ్య సేన. "సన్న హస్తో 

విశ్ళథపాణిః - సన్, స్వవాస్తాత్ (సస్తం శరం చాప మవీ చాపం చు నాలకేయ న్న 

వివేదు ఖీతోఒముప్యూ దితి భావః 

నిర్వాణభూయిష్థ మ భాస్య వీర్యం సంధుక్షయ స్తీన వస్రుర్లుణేన 
అన్ను పయాతా వనదేనతాభ్యా మదృశ్యత స్థావర రాజకన్యా- కల్లి, 



టీక అథ = అంతట, ని, = స్థం - నిర్వాణ = ఆటిపోయిన - భూాయిస్టం= 

అధిక భాగముకలదై - (అనంగా నష్ట్రపాయమయిన అస్య=స రు నియొక్క_, వీర్యం = 

బలమును వ క pl = (తేన) నెమేనియొక్క. - గుకోన = సౌందర్యము చేత, సం 

ధుతేయ న్రీ షవ=మరల పెంపొందించు నదియుంబో శె, (ఉన్న దై), వనదేవతాభ్యాం= 

(చెలులయిన) వన దేవతలచేత, అను పయాతౌ = వెంబడీంపంబడిన దై, స్థావర రాజక న్యా = 

పార్వతి, అదృశ్యతే = అగపడెను, 

తా. __-ఆసమయమందు నష్ట్య్రప్రాయమయిన మదమని బలమును తన నెమైని సౌం 

దర్యముచే వెండియు సెంపొందించునదియుంబో ఆ గనుపట్టుచు, తన చెలులయిన యిరు 

వురు వనదేవతలు తోడుగా, పార్వతి అట శేంగుదెంచెను 

వ్యా+--- నిర్వాకోతి అథ నిర్వాణేన నాశేన _ భూయిస్థం ని ర సృణభూ 

యిస్థం నష్ట వాయ మిత్యర్ణః, అస్య స్మరస్య; వీర్యం బలం, వపురుకోన సౌన్ల ర్వేణ, 

నంధభుకుయ చ్లీవ పున రుజీవయ నీవ స్థితా, వనదేవతాభ్యాం సఖభూ తాభ్యా, మను 

(పయా తాలనుగ తా స్రావర రాజక న్యా పార్వ; త్యదృళ్యత దృ ప్రై. 

తాసు వాహ దతుర్శి;._. 

అశోక నిర్భ క్రిత పద్మరాగ మాకృష్ణ్టహేవుద్యుతి కరి కారమ్ 

ముకాకలావికృతసిన్లువారం వస న్త్వవుష్పాభరణం వహ స్తీ. 58, 

ఆమెనే నాలుగు శ్లోకముల వర్షించు చున్నా (డు. 

టీక... ఆఅ. . గంఅథోక == అశోక పృస్పములచేత _ నిర్భత్సికతే == తిరస్క 

రింపంబడీన = పద్మ రాగమ్ = కెంపులుగలదియు ఆ ..రం౦ - ఆకృషస్పు = = సారింపంబడిన- 

నాము ద్యులీ= బం గారముయొక కాంలీకలచెన - కర్ణి కారం = కొండగోంగుయబువ్వులు 

కలదియు, ము ..రం - ముకా కలాపీ కృత==ము_లైపు భూపణములుగా6 జేయంబడిన - 

సిన్గువారం = వావిలి పువులుగలదియు (ఆగ్ఫు వస_న్లప్రప్పాభరణం = ఆమని పూవ్ర 

లనెడి కైసేంఠన్ను వవాన్టీ = తౌల్సినడి. 
తా.-_-పద్దరాగములకు బదులుగా వానిని మించిన యశోకఫుస్పములన్సు బంగా 

రపునగలకు బదులుగా వానికన్న వన్నెమారు కొండగోంగుబూవులను ముత్తెముఫుథ 

దొడవ్రలకు బదులుగా వావిలిపూవులన్సు ఈ తీరున అఆమనిపూవులనే ఆభరణములు గా 6 

చాల్సినడై పార్వతి యరు బెం చెను, 

ద్య అక శేరి, __అశోక పుస్పే స్పేణ-నిగ్భర్రితౌ _స్తిరస్కృృ తాః - పద్మ రాగా 

'యేన'క ్తథో క్రమ ఆకృన్ట హేమ ద్యుతీ శ్యావ్బత స్వన్హాభరణ వన్లాని - కర్ణికా 
10 
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రాణి యసీం స త ధో కం, ముకాకలాపీ కృతాని సినువారాణి నిరుణీ కుసునూని - 
కీ ఎవో ఎని అరి వాలి (6 రు గ 

ఇని ము ౮9 ఆ ది ఆలో 

యనం _స్తత్ ఎని, సీన్లు వా నేస్ష్రసుర సౌ నిర్లు ణినా9ణి శే త్యపి గ త్యమరః, వస స్స 

ఫు'ప్పూ Fg వాధరణం వవా స్త్, 

అవర్జితా కించి దివ స్పనాభ్యాం వాసో వసానా తరుణార్మ్క_రాగము 

పర్యా షవుష్ప స్తబకావనమా సంచారిణి పల్లవిని ల లేవ ర్ 

టీక. స్తనాభ్యాం = పాలిండ్లచేత్స కీంచిత్ = ఇందుకంత్క ఆవర్టితౌ ఇవ = 

వంగినదియుం౦బో లె నున్న దై, త.. గం _ తరుణార్యు = బాలనూర్యూని _ రాగం = 

ఎటుపువంటి యెొటుస్రుగలదెన, వాపః = వలువన్కు వసానా = భరించినదియు నై (అం 

దువలననే, ప. [మా--పన్యా ప్త=నిండు - ఫుష్ప స్తబక = వ్రాగుత్తులచెత - అవన(మా= 

వంగినద పల్లవినీ == చివుళ్లుగ లజ, సంచారణీ = నడదుచున్న, లతేవ = తీవయుం 

బోలె (ఒప్పుచు ఆని శేషము) 

తౌ, స్తనములవలన ఇంచుక వంగినడియుంబో లె తోచు, లేంత పొద్దు వచ్చె 

గల వలిపమును ధరించినద్రై యా పౌక్యతీచేవినిండు వూగుత్తులచె వంగినదై చివుళ్లు 

గలదై నడ తెంచుచున్న తీగయో యన నొ ప్పెను, 

వ్యా -- అఆవర్డి తేతి._ స్తనాభ్యాం, కిళ్ళి దావర్శి తేషదానమి తవ తరు 

అార్కస్య రాగ ఇవ రాగో యస్య తత్ - బాలార్యారుణ మి త్యథ౯ః * ఉపమాన 

పూర్వపదో బహుగనీహి రుత్తరపదలోప శృ వాస్కో వసానా౬౬బ్బాదయ గ్, అలే ఏవ, 

పర్యా _ప్టపుప్ప_స్తబకావనమ్రా పల్ల వినీ కిసలయవతి; సంచారిణీ ల లేవ - స్టి తెలి శేసః, 

(సన్తాం సితవమ్బూ దవలమ్సమానా 

ప్రనః ప్రనః కేసర దాము కాళ్ళీమ్ 

న్యా సికృతాం సొనపిదా స రణ 

వకార్యిం ద్వితియా మివ కార్చుక స్య, ర్ 

టీక, స్థాన విదా=(ఉంచుటకు( దగిన) స్థానమును ఎటింగిసవాండగు సృ రేణఆ 

మదనునిచేత, నానీ కృతాం = ఇల్లడ యుంపంబడిన, కార్ముక స్య ద్వితీయాం వనూర్వీమ్ 

ఇవ = వింటి రెండవ యై తాడో యానున టొప్వ్పుచున్న దానిని నితమ్బాత్ = పిటుందు 

నుండి, (సస్తాం=జాటీన, శ్రే జన్చీం _ శేసర దామ=పాగడ దండయనెడు - కాజ్బీం= 

మొల తాటిని) పునః పునః=సాశెసారెకు, అవలవ్నామా నామ్= చేతితో ఆంపుచున్న దై 

తా,__అమె పెగడపూదండను మొల తాడుగా. ధరించి యుండెను ఆమె 

శివసన్నిధిజె నడచివచ్చుటలో అది వీటుంద.నుండి సాోరిసారెకు జా టీపోవుచుండం-గా ఆ మె 
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జానిని జాటతీపోనీయక చేతితో సాళసాళక ఆ(ప్రుచుండెను, ఆ పొగడదండ మొల 
(తౌడు అట్లు నోఖిం 2 ననగా దాయచుకొనుటకు తగిన న నము నెటీంగినవాడయి 

మన్మథుండు ఈచోటనుం చుకొనియున్న యెడల ఉ త్తెగకాలంబున తనకు వారనిమై పగదీర్వ 

కొనుటకు ఊపయోగపడునుగదా? యని యెంచి ఆమెయొక్క_ నితంబబింబముందు ఇల్లడ 

యుంచిన తనవింటి రెండవయ ల్ల తౌ డా యనునట్లు శోఖించుచుండెను. 

వ్యా --- (సస్వ్తా మితి _స్థానవిదా ని తమేపయోగ్యస్టాన వేదినా, స్మరణ, న్యాస్ 

కృతాం ని వెపీక్సతామ్స్ కర్తే (ప్రభవ తీతి కార్ముకం ధనుః * కరణ ఉక్” ఇ 
త్యుక ణ్ (పత్యయః - తస్య) ద్వితియాం వారీ మివ స్టీతామ్ - అత్ర హీ న్యస్తా మొ 
ర్వుస్టత్తీర్యత హరవైరనిర్యాతనా యోపయుజ్యత ఇతి భావ నితమ్బాత్ , (స్తాం 

చలితాం, శేసరదాను వకులమాలా - సైవ కాబ్బు - తాం, పునః పున, రవలమృమానా 

హా సేన ధారయ నీ 

సుగస్టినిశ్వాస ఏవృద్దతృష్థం బిమ్బాధ రాసన్న చరం ద్వి రెఫమ్ 

(పతికుణం సం ఛభమలోలదృ్షి గీలారనిశేన సివారయ నీ, 56 

"టీక __సు. ష్టం _ సుగన్ని = నెతావిగల - నికాషస= ఊర్పులచేత _ వివ ద= 
ల రు అరి సీ అధి 

"పెరిగిన - త్సస్థం = తేమిగలదై, బి రం- బిచ్చుజ దొండపండునకు సమాన మైన - 

అధర= మోవికి - ఆసన్న = సమోపమందు _ చరం= చరించుచున్న్య, ద్వి రేఫం=తు మెదను, 

(ప్రతీక్షణం = (పతినిముసమునన్సు సం ష్టిణసం్టభమ == త త్తరపాటుచేత _ లోలకా 

నం-చలమయిన _ దృష్టిః = కన్నులుగల దై, లీలా అరవి నేన = క్రీడా తామరసముతో, 

వివారయ నీ = తొలంగందోలుమున్న దై, (పార్వతి వచ్చెను అని శేషము) 

తా. పార్వతి శ్వాసపరిమళము.కై అధరబింబముమోందికి వచ్చి నతు మైదను 

మాటిమాటికి త తేరమున చంచలదృష్టులతో. గాంచుచు విమో దాథ౯యమెన తామరతో 

తొలగ దోలుచు వారునిలతానృహమును 'సమోపించెను. 

వ్యా. సుగ స్రీ తీసుగన్టిభి ర్వి శానా క్వివృద్దతృన్థం, బిమ్చుతుల్యో ౬ ధరో 

విమ్చూధరః * “వృత మధ్యపదలో ప; స్యాత్” షతి వానునః - త స్యాసన్న చరం 'సం 

నికృష్ట చరం, ద్వి రెఫం 'భృజ్ఞం, (పతికుణం, సంభ మేణ లోలదృష్టి క్ల షా లాలీ సతీ, 

లీలారవిచేన నివారయ నీ 
స 

తాం ఏకు సర్యావయవొనవ ద్యాం రలే రవి (హీపద మాాదధానామ్ 

జి లేస్ట్రియ ఛూలిని వుప్పణాపః స్వ కార్యసిద్ధిం వున రాళశంసే. 54 
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టీక.__'స, , , ద్యాం - సర్వ='సకలమయిన - ను అన 

వ ద్యాం = దోషములేనిదయి, రలేః అపి = కామునిభార్యకు "సయితము, (హీ పద౦= 

బిడియమునకు నిమి మును, ఆదధా నాం=కి లిగించుచున్న , తాం=అపార్వతిని, ony 

చూచి పుష్పవాపః = పూవిలుకా(డు, జి తేన్టి)యే =ఇం(ద్రియములను కా చా 
bit a (ా yess భీ 

డయిన, కూలినిఇపినాకి విషయమును "స్వ కార్య సెద్ధిం=త న వుని నెబవేజుటను, 'స్ర వనజ 

చండియు ఆశశంసే = కోశిను శ 

తా. - ఏ యవయవమం బేనియు ఒచ్చెము లేక సాందర్యమున రతీ చేవికి సయితము 

న్యూనంకు హీతువయిన యా పార్వతిని చూడా నే మదనునికి ఇంద్రియములను జయిం 

చినవాడగుటచే దుర్చయు (డయిన శూూలిని జయించునడియాసన వెండీయుం దలనూ వెను, 

వ్యా. తౌ మిలీ. స ర్యావయ వే-స్వు నవ ద్యా మగ ర్హాస్టిన్ * “అవద్య పణ్య- 

ఇతి నిపాత$; రలేః కామకల్మత స్యాప్కి (పీపదం లజ్ఞానిమి త్త మాదధథా నామ్-న్యూనలౌ 

మావహా చీ మి త్వేథ౯ాః, తౌం పార్యతీం, వీక్వ్యు, ప్రప్పచాపః కామో, జితేన్టియే- 

దుర్షయేఒపీ త్యథ౯౪) శూలిని శిచే విపయేే, స్వకార్య సీద్ధిం, పున రాశళంసే చకమే, 

సూర్యం *సాధ్వససన్నహస్తజి ఇత్యాదినా కార్యసీద్ధే రున్తూలితత్వాఖిధా నా దిహా 

స్రన రి తు కము, ఖు 

భ విష్యుతః పత్యు రుమా చ శంభోః 

సమాససాద |పతిహారభూమిమ్ 

యాగాత్ న చా నః పరమాత త సంజ్ఞం 

దృ ప్లా పరం బ్ జ్యోతి రుపారరాను కరి 

టీక. ఉమా న = పార్వతి యు, భవిష్యతః పత్యుః = కాగల భ ర్హయగు, 

శంభోః == శివునియొక్క_, (పతిహారభూమిం = మొగసాలక్కు సమాససౌద = ఏంగుటెం 
చెను స చ=.శివుడును అ న్హః=లోపల్క పరమాత్మే సంజ్ఞం = పరమాత్మేయను పీరు 

౫ల్క పరం = ముఖ్యమయిన, బ్య్యోతిః = శ దృష్ట = సామూతరించుకొని, 

యోగాత్ = ధ్యానమున్వు ఉపారరామ = మానెను. క 

తా __ఆతీరున కాంగల భర్త యయిన శివుని మోసలకు పార్వతి వచ్చిన సమయ 

మందే శివుండును పరమాత్మ యను పేరి పరజ్యోతిని లోపల సామౌత్క_రించుకొని ధ్యాన 
మునుండి విరతుం గా మును | 

వ్యా. భవిష్యత ఇతి... ఉమా చ క. గ పత్యు; శంభోక (ప్రతిహార 

భూమిం ద్వార దేశం) సమాససాద - ని, “స్ర్రై ద్వా న్ద్వారం (పతీహాలే ఇ త్యమరః, 

fF: ఖ్ 



స శంభు కా న పరమా త్రేతీ స సంజ్ఞా యస్య తేల్, పరం ముఖ్యమ్ _ ని, “పరం దూ 

రాన్య ముఖ్యీషు' ఇతి నల జ్యోతీ, రృష్ర్వా సామోత్కృత్య, యోగా ద నాల్ - 

ని “యోగః 'సంనపా నోపొయ ధ్యాన సజ్ఞతి యుక్తి ఇ త్యమరః, pre 

మోపారత;ః * “వ్యాజ్ పరిభ్యో రమకి ఇతి పరమై పదమ్, 

తతో భుజజ్జాభిపతేః ఫణాగ్రై రథః కధంచి ద్ధృత భూమిభాగః 

శ నైఃకృత పాణవిము క్తి దీన; నర్య్టత్యంం నిబిడం విశోద. 59 

టీక. శకలక = అంతట, భు, + + తేశ-భుజజ్ఞ = పాముల._ అధిప తే $= టేనియొక ,, 

ఫణాైంః = ఫళలకా ఇ పడగలమొక్క 2 _ అగ9; = కొనలచేతు అధ = భూామి(కొంద్క, 

కథంచిత్ = శ్లేశముతో ధృ.. గః-ాధృత = మోవంబడిన - భూమిడాతేన క్రిందిభూమి 
యొక్క - భౌగః = (పదేశముకలవాడయి, శనైః = మెల్లలగా, కృ... _కి8—కృతేజ 

చేయంబడిన - (పొణవిము_క్లీః = ఊపిరివిడుపుగలవాండ్రై ఈళః = శివుడు, నిబిడం = 

దిట్ట్రమయిన్క పర్యజ్కా-బస్టం = వీరాసనమున్తు ముమోచ = 'సడలించెను. 

తా-- అనంతరము శివుడు ఊపిరిని మెల్లంగా విడిచి దిట్టమెనయావీ ర*%సనమును 

సడలించెను. ఊపిరి బిగయుట్టి యున్నప్పుడు చేవాము తేలికగా నున్నందున ఆతని 
కిందిభ్లూభాగమును ఆనంతు(డు సులువుగా మో చుచుండెను, ఇపుడు ఊపిరి విడుచుట చేత 
జేవాము బరువు కాంగా ఆ భూభాగమును పడగలవై (ప్రయాసశో మోవసాగెను. 

వ్యాః--- తత ఇలీ. తతో, భుజడాధిప తేః శేపున్య, ఫా 9, రథో భూమే 

రధఃణ కథంచి దతియల్నే న, ధృతో భూమిభ గ; సో్వోప వేళశనభూ భానో యస్య "స 

తధో క్షః - వాయుధారణాహితలాఘువనివృ త్వా భగవతో గురుత్యా దితి భావః, శనైః 

కల ఆ (పాణా నాం (పాజ్నీరుదానాం - వము క్లీః పునః సంబారో _ యేన “ప స కృత 

(పౌణవిము క్రి కి రీశో నిబిడం దృఢం, పర్యజ్క_బస్థం వీరాసనం బిభేబ +థిలీదకార. 

తసె శళంస (పణిపత్వ నన్ 
జో ౧ 

శు భూపషయా శెలనుతా ముపేతామ్, 

(పవేశయామాస చ భర్తు చశేనాం 

ట్రా ఫట 60 

(ప్రణమిల్లి, శుశూహయా = శేబానిమి త్రమున, ఊపే EDO Sa 
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పార్యతిని శళంస = తెలిపెను భర్తుః = దొరయొక్కు, (భూ షేపమా(త్రేణ = బొమ 

నంజ్ఞ మాత్రమున సే, అ ..కాం-అనుముత == అంగీకరింపంబడిన - (ప వేశాం = (ప్రవేశము 

కలదైన్స ఏనాం=పార్వతిన్సి (ప్రవేశయామాస చ = (ప్రవేశ వె ట్రైను. 

తా._ఆమె రాంగానే నందీశ్వరుడు భగవంతునికి మొక్కి సేపానిమి_త్రమయి 

పార్వతి వచ్చియున్న దని తెలిపెను భ గవంతు(డును కనుబొమలసంజ్ఞ చెత నే లోపలికి 

రావచ్చును అని తెలుపంగ్యా నందికేశ్వరుండు ఆమెను లోనికిం దొడొ్కెని పోయెను, 

వ్యా -- తేస్తా ఇతి... అథ నని తస్మై భగవతే ఈ కియా(గవాణా చ్చతుధీ౯ 

(సణిపత్య నమస్కృత్య; శు ళూపషయా సేవయా నిమి "తే _ ఊసూసపేతామ్ _ నేవాథ౯ 

మాగతా మి త్యథ౯ః _శేలసుతాం, శశంసస నివేదయామాస్క భర్తుః స్వామిసూ (భూ 

శేపమాతేణ (భూసంజ్ఞ య్ ఆప వానుమత(పచేశా నుజకృత్మప వేశా, “మేనాం ,శలసు 

తాం, (ప్ర వేశయామాస స్ట్ 

త న్యాః సఖీభ్యాం (పణిపాతపూర్వం స్వహ_స్తలూనః శిశిరాత్యయస్య 

వ్యకీర్యత (త్యవ్బుకపాదమూ లే వుష్పోచ్చయః పల్ల వభజ్దభిన్నః. 6! 

టీక. తస్యాః = అమయొక), సఖి భారం = చెలులచెత (ఆవనదేవతలచెత), 

స్వః. నః ల్ స్వ=తమయొక్క అ వా స్త=చేతులతో _ లూనః = కోయంబడినది ప 

న్నః - పల్లవ = చిగుళ్ళరొక అ భజ్జ=తు నియలతోో _ భిన్న ః=కలసీనట్టిడి, లి, + స్య- 

శిశిర = శిశిర రువుయొక్క - అత్యయ స్య =పోక యొక్క - (అనంలగా వసంతముయొక్క్క), 

ఫు యః - పుష్ప = వువ్వులయొక్క_ - ఉచ్చయః ౯ సమూహము (త్య లే _ (త్య 

మృక = ముక్కాంటియొక్క_ - పాద=అడుగుల, మూలే=మొదటన్సు (ప్ర. ర్వం - 

(పణిసాత = నమసా్యా_రము _ పూర్వం = మున్ను గలుగు నట్లు గా, వ్యకీర్యత = చల్ల య 

బ డను. 

తౌ. ఆమెనఖులయిన యా వనదేవత లిరువురును ఆముచేతులతో స్వయముగా 

కోసిన వసంతావతారపుస్సములను _ చివురుతునియలతో మిశము చేసీ నమస్మా_గ 

పూర్వకముగా పరమ శివుని పాదములక డం జల్లిరి 

వ్యా. తస్యా ఇతి _ తస్యాః పార్వత్యాః, సఖభ్యాలి పూరో్యకాభ్యాం, 

స్వహ_స్తేన - లూన ఉపచితః, పల్లవభజ్ఞభిన్న 8 కిసలయశీకలమి(శ్రః, శిశిరాత్యయస్య 
వసన్హస్య సంబన్టీ, పుప్పోచ్చయః పుస ప్రకరః * “హస్తాదానే చే రస్టేయే ఇతి థు 
ఖ్వోషయత్వాత్ కవీనా మయం (ప్రామాదికః (ప్రయోగ ఇతి వల్లభః, (తమృకపాద 

మూలే, (పణిపాతేపూర (౦ నమ స్కా_రపూర్వక 0) వ్య కీర్యత వివ పః 

—— హూ 



త్స సీ య స్ప రః, 197 

ఉమా౭వీ సీలాలక నుధ్యశ్ భి షి నంసయ న్నీ నవకర్ణికారమ్ 

చకార కర్ణ చ్యుతపల్ల గ. మూన్హ్నా (ప్రణామం వృహభభ్యజాయ 62 

టీక ఉమా అపి = పొర్యతీ యు నీ భి _ నీల=నల్లని _ అలక=ముంగు 
రుల - మధ్య=నడుమ - శోభి = (ప్రకాశించుచున్న నవకణికాకారం = [కొ త్తకొండ 

గోంగుయబువ్వునుు వ్మిసంసయ న్తీ = జార్చుచు, క .న- కణకాజూ చెవినుండి _ చ్యుత = 

జాటీన - పల్ల వేన=-చిగురుకల దైన, మార్చ =కిదలక్, వృపుభ ధ్వజాయ = మహే 

శ్వరునికి, “పఫణామం = (మొక్కును చకార = కావించెను, 

తా --పొార్వలియు నల్లనిత నముంగురులయందు ధరింపంబడయున్న [కొ త్తకొండ 

గోంగుంబువ్వును శివపాదములమోందికి జూర్చుచ్రు కరగ్గావతేంనపల్లవము రాలుచుండంగా 

జుదల వంచి పర మెశ్వరునికిం (బణమి ల్లైను 

వ్యా,--- ఊఉ ుతి —-ఊమా౭మప్కి నీలాలకానాం మధ్య కోభత ఇతి తధో కృమ్- 

అలకన్య స్త మి త్యథక౯ః) నవక ణికాకారం వి సంసయ న్లీ కణా౯ చ్చు వ్రతః పల్లవో య'స్య 

తేన మూర్ధ్నా, వృషభధ్వజాయ (ప్రణామం ఇకార * [క్రియావాణా తృం(ప్ర దానత్వమ్ 

అనన్యభాజం పతి మావు హీతి 

సా తధ్య మే వాభిహితా భవెన 

న హీశ ర వ్యాహృత యః కదాచిత్ 

పుష్ప స్తి లోకి విపరీత మర్గమ్. 68 

టీక. సా= ఇట్లు (పణమిల్లినదైన యా పొర్వత్సి భవేన = శివునిచెత, అనన్య 

భాజం = వేటోకతెను పొందువా(డు కానట్టి ఎతీం = మగనిని, ఆప్పుహీ = 

పొందుదువుగాక, ఇతి= అన్ని తథ్యమ్ ఏవ=ాసత్య మే, అభిహీ తా= చెప్పయడినది, (కధా) 

హీ=-అది సరియుగదా ఈ యః - ఈళ్వర = మహాఫురుషులయొక్క_ - వ్యాహ్బత 

యః = వాక్కులు కదాచిత్ -- ఎప్పుడును, లో శే=లోకములోో విపరీతమ్ = పొసం 

ని అథ౯౦ = అథకమున్సు న ఫుస్ష్ర న్టి = తెలుపవు 

తా అట్లు (ప్రణమిల్లిన పార్వతికి పరమేశ్వరుడు “వే టీోకతెను పొందని 

మగనిం బడయుదవుగాకి అని దీవన యొసంగాను అదియు సీవుట అస నెజుచేటును, 

మసోప్రరుషుల వాక్కులు ఎప్పుడును బాల్గువోవు గదా 

వ్యా --- అన స్యేతి. సా కృతప్రణామా దేవీ ఛవేన హూనేణు అన్యాం న 

భజ తీదిత మనన్యభాజమ్ * “భజ ణ్వికి ఇతి ణ్విపత్యయః * సర్వనామ్నో వృ త్రి 

మాతే పూర్వపదథ్య పుంవద్భావళు పతి మాప హీత్సి తథ్యం సత్య మే వాఖిహి 



128 కుమారసంభ వే 

తోశా - ఊ త్తరత్ర త శైవ సంభవా దితి భావః * అభిదధా లే రృ్రంవథళస్య దుహాడి 

త్వా  దప్రధానే కర్మణి క్షణ తధా హీ ఈశ్వరవ్యాపహ్భృాతయో మహాప్రురుపో కయః, 

కదాచి దపీ, లో భువచే - ని, “లోక స్తు భువ జసే ఇ త్యనురః, విపరీతం విసం 

వాదిన మథ౭౯ా మభిభేయం, న పుస్లన్షి న "బోధయ న్నీ త్యథ౯ః 

కామ స్తు బాణావసరం (పతీక్యు పతజ్లవ ద్భహ్నా ముఖం ఏవిక్షుః 

ఉమాసమకుం హార బద్దల క్యు: శ రాసనజ్యాం ముహు రామనుర్శ 64& 

టీక, కామ స్తు=వమదనుండు న్కు బా.. రం-బాణజుకోల (చేయుటకు - అవ 

సరం = సమయమును, (పతీతమ్యు = కని పట్టి, పత్వజ్యువత్ = మిడు(తవలె వహ్నీ ముక్ష౦= 

అగ్ని సూటిలోనికి, వివిచు$==ఉ బుక (6 గోరిన వాడె ఉ వహ్ - ఉమా జ పార్వతి 

యొక్క - సమకుంజ(యోలన్సు వా ..మ్యః - వారణ హారునిమోంద - బద్ధ జ “పెట్టం 

బడిన - లక్ష్యుః=గుటీకలవాయడై, శ... జ్యార్ట౦ - శరాసన = వఏంటియొక్కు. - జ్యా౦ = 

నారిన్సి ముహు; = మాటిమాటికి, అనుమర్శ = తడ వెను, 

తా, పార్వతి సన్ని ధానమం దుండుటచేత అదియే మంచిసమయ మని తలంచిన 

వాడె కాముండు మిడుంతయుంబో లె చిచ్చులో నుజుకంగోరి శివునిమోంద గుణీ వెట్టి తన 
వింటినారిని పలుమాటు స్పృృశిం చెను, 

వ్యా. కాము ఇతి కామ స్తు చాణావసరం (ప్రతీ తోమా సన్ని ధానా దయ 

మేవ బాణ ప్రయెగసమయ ఇతి జ్ఞాత్వా, పత కేన తుల్యం పతేజ్ఞవ చృలభవత్ జ 

ని “సమా పతజ్ణ శలభె ఇ త్యమరః * “తేన san (కియా చె ద్వతిః ఇతి వతి ప్రత్య 

య, వహ్నా ముఖం, వివితుః (ప వేస్తు మిచ్చుః * విశ లే; సన్నన్తా దు(పత్యేయః, డామా 

యాః సమతీ. మక్షుః సమీప ముమా సమకుమ్*'అవ్వయీభ వే శరత్ప్రఛృతిభ్యఃి ఇతి 

సమాసాన్తో ఒచ్చరిత్యయః, వారే బద్ధలమ్య; సక్కా శరా సనస్య - జాం వారం, ముహు 

రామమర్శ పరామృష్టవాక్. 

అ థోపనిన్యే గిరిశాయ గారీ తపస్వినే త్మామరుచా కరేణ. [65 
విశోపితాం భానుమతో మయూవైే ర నాకినీవుస్క*ర బిజమాలామ్. 

టీక _ అధ= అంతట, గౌరి=పార్వత్సి తపస్విసే= తపస్పుగలజూండయిను గిరి 

కాయ = శివునికి తౌ చా త్యామ=ఎజ్జని - రచా=వన్నైగల్క కశరేణ==చేతితో, 
ఛానుమత। = నూర్ఫ్యునియొక్క_, మయూఖ $= కిరణములచేత, విశోపి, తౌంజుఎెండీంప6 

ఖో వ,. - లవంానున్రాకినీ నీ=స్యర్లంగయుక్కు._ = పుష్కుూరజతావురలయొక్క = బీజ 

లసతొరుకు జ: చూలూ" = సు కను, =. నానుకవ కర్టను 
Wr క 

న 
తగ 



తా.పార్యతీ దేవి తపస్వియయిన యా శివునికి సూర్యకి రణముల కెండిన స్వర్షం 

గాపదాకుమూలను తనఇెంగేలితో కానిక వ ట్రైను, 

వ్యా్యా అ ఇరీ..._ అథ గిరీ, కపో౬స్యా స్తితి తపస్వి ఈ “ఆస్ మాయా 

మేధా (స్రజో వినిఃి ఇతి విన్మి ప్రత్యయ; - తస్మై తపస్వినే గిరకాయు తామరువా రక్త 
వర్ణన, కరేణ, భానుమతో౬ంశువుతో, మయూాి ర్విన్ పి తాం) మన్దాకిన్యాః - పుష్క 

రాణి పదాని _ లేషూం ఫీజాని _ తేసాం మాలాం జపమాలి కా, ముపని స్య 'సమర్పితవతీ. 

(పతి గహితుం (పణయ్యివియత్యాత 

తి)తోచన సా ముపచకమే చ, 

సంమోహనం నామ చ స్రప్పధ న్యా 

ధను ప్య మోఘం సవుధ త్త బాణమ్, 66 

టీక. (తిలోచన శ్చ =ముక్కొ_౦టి యు, (ప ..త్ _- (పణయి = అర్హులు - 
(వ్రీయత్వాత్ = (ప్రియులు గాంగలవాండగుటచేత (ఈ క్రితపకు పాతి యగుటచేత), తాం= 
ఆ తావళమున్సు (ప్రతీ గ్రహీతుం == కైకొనుటకుు ఉఊపద(కవమే = కడంగాను; ఫుష్ప 
ధన్యా చ = పూవిల్లుడును, 'సమ్లోవానం = మోహింపంజేయుసాధన మన్ని నామ= 
(ప్రసిద్ది కెక్కిన, అమోఘం == వముగాని బాణం = ములికిన్సి భనుషి = వింట్క సమ 
ధ త్త = తొడిగాను, 

తా. ౪ శితులందలి వాత్సల్యము చేత శివుడు ఆతొనళమును కకొొనం గడంగిన 
తత్త ఇమే మదనుడు మోనామునం (దోయునది యని (ప్రసీద్ధమయిన తేన సమోవాన 
చాగాము వు వమ్ము గాని దానిని వింటం దొొడిగను 

వ్యా.— (పతిగ్రహీతు మితి. లీలో చన శ (పణయి(వ్రీయ త్వా దథి౯(పీయ 
త్వాత్, తా మకుమాలార ప్రతిగృహతుం స్వీకర్తు మపచ[కయేే, పుష్పం ధను ర్య స్య 
స వుష్పధన్వా కామళశ్చ * “వా సంజ్ఞాయామ్” ఖ్ త్యనజా దేశ, నమ్మోన్యా తేలే 
"నేత్రి సమ్మోావానం, నామ _ నామేతి (ప్రసిద్ధా, అమాసఘుం, బాణం సాయకం, ధనుషి, 

'సమధథ త్ర సంహిత వాకా. 

హార ను కించిత పథెర Ss సు క0చిత్పరిలు పశు స్ శృన్ట “దయారమ్మ ఇ వామ్ము రాశిః 

ఉమాము ఖే బిమ్బ ఫలాధరో స్టే, వ్యాపారయామాస విలోచనాని,67 
17 | 
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టీక. హర స్తు=హారుండు ను, చ. .*మ్మే - చస్షోోచయ = నెలపాడుపుయొ 

కా - ఆర మ్మే = మొదటి సమయమందు ఆమ్బురాశిః ఇవ = 'సమ్ముదుఃడు వోలె, 

కించిత్ = ఇంచుక్క పరిలు ప గ్లార్యః = తగ్గిన ధిరత కలవా౭డై, బి ..స్ట్రే - బిమ్మ 

ఫల = దొండపండువంటి _ ఆధరోష్మే = (క్రింది వెదవికలదైన, ఉమాముే == ఫార్యతీ 

వదనముమో (ద్క విలోచనాని = (మాడు కన్ను లమ వ్యాపారయామాస = పొల _ 

యం చెను. ౯ 

తౌ,._.అంతట వారుండును నెల పొడువంగా నే 'నసము[ద్రు6 జెట్లో అట్లు ఇంచుక 

థార్య మెడలినవాండ్రై దొండపండువంటి యధరోసష్థయుకలధైన పౌర్వతీవదనమందు తేన 
మూ౭డుకన్ను లచూఫులను వలపుతో నిగిడించెను. 

వ్యా— హార ఇతి. వార స్తు వారో౭ప్కి చక్ష్రోదయార మ్మే ౬మ్బు రాశిరివ, 

కిలో దీషత్ - పరిలు'ప్త కార్యః - న తు (ప్రాకృతజనవ దత్య _క్టలు_ప్పథార్య ఇతి భావః, 

బిమ్బఫలతు ల్యే ఒభరోస్టో యస్య తసి న్నుమాముఫ, విల్లో చ నాని వ్యాపారయామా'స- 

(తిధి రవీ లోచనైః సౌభిలాహ మృద్రాతీ ది క్యథ౯ః. ఏతేన భగవతో రతిభావోదయ 

ర కః 

వివృణ్యతీ శెలనుతా౭వీ భావ మజ్ 8 స్ఫురద్బాలక దమ్బకల్పైః 

సాచికృతా చారుతరేణ తస్థా ముఖేన పర్య సవిలోచచేన. 68 
టీక. శెలసుతా అవీ == పార్వతీ దేవి యు, స్సు 6 లెఎటాస్ఫురత్ =విక సీం 

చుదున్న - బాల = లేంతమయైన - కదమ్బకల్రైః = కడమివంటివయిన (అనంగా ఫుల 

కించిస)) అజ్ చ్లై$ = అవయవములచ్చే ఫావం = వలఫున్సు వివృణ్వతీ = తెలియ. 
జేయుచు చారుతశేణ = మిక్కిలియందనుయి. ప ..వ-పర్య బ్ర = (లజ్ఞచై) చెద 
రిన _ విలోచేన = కన్ను లుగలదైన ముఖేన = వదనముచేత, సాచీకృతా= అడ్డముగా 

చేయయిడిన దై) తస్టై = నిలిచెను 

తా __అంకట పార్యతీ'దేవియొక్క_ యవయవములు అప్పుడి విక నించుచున్న 

లేతేకడిమివలె నాయెన్సు అనలా ఫులకాంకురములతో నిండెను. దానిచే ఆ మెహవృదయు 

మందలి ఫావోదయము తెలియుచుండెను అంత నామె (వీడావశమున భెదరినకి నుదో 

యితో చెమ్మోమును అడ్డుగా (తిప్పుకొని నిలిచియుం డెను. | 

వ్యా*---ఏవ్నణ్వ తీతి.__-శెలసుతాలపి, స్ఫుర ద్బాలకదమ్మక లై ప ర్విక సతో. 

మలనీ పసద్భశేః- సులకితె ర త్యథణ౯ః * “ఈపషదసమాప్తా-) ఇత్యాదినా కల్పప్పత్యయ క 

అజ్ 71, ర్భావం రత్యాఖ్యం, వివృణ్వతీ (ప్రకాశయ నీ చారుతరేణ పర్య స్తవితోచ్వ 
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"నేన వీడావిభా నృ నేేలేణ), ముఖే నాసాచి సాచిసంపద్యమా నా సాచీకృతా తిర్య 

కగ్యూతౌ - ని, “తి ర్యనగఖే౯ సాచి తిరఃి ఇ త్యమరః అ కస్త = (హయా ముఖం సా-చి 

కృత్య స్థి స్ తే త్యథ౯:ః న న కేవలం హర సె న్టివ దేవ్యా ఆ వ్యుదితో రతిభావ ఇతిభెవః. 

ఆ 'ఛేస్టియమ్ ఛ మయుగ నెతః ఫ్రున ర్వశ త్వా దృలవ స్నిగృహ్యూ 

హేతుం స్వ చేతో విక తే ర్పిదృయు రి శాముపా నేమ ససర్జ దృష్టిమ్ 69 

టీక. ఆధ = అంతట్క అయుగ నెత్రః = చేసికంటి (జేవర్స, వశిత్యాత్ == 

జితేంద్రియుడయినందున, ఇన్షి]యటోభం = పెర జెప్పిన యిం[దియవికారమున్సు పు స్రున॥ ౬ 

వెండియు బలవత్ = దిట్రము గా, నిగృహ్య = ఆడంచుకొని, స్వం , లే;-ాస్వ = 

తన - చేతః = మనస్పుయొక్కృ- మ ఏక్ళ తేః = వికారమునక్కు “హితుం = కారణ 

మును దిద్భతుః = అగయువా౭డే దికాన్ = దిక్కు-లయొక-. - ఉపాగెషు = 

చెంతలయందు దృష్టిం = చూపును, ససర్హ = సాగిం చెను, 

తౌ, అంతట ముక్కంటి బి లేంద్రియుండయినందున ఫూరోం కమసోపికార 

మును ఆడంచుకొని, ఆందులకారణమును కనుంగొనువా.డై నలుదెసలం దిలకిం చెను 

వ్యా. అథ ఆయుగ్లాని lad తాణి యస్య సోఒయుగ్య నత పీ మేత, 

వశిత్వా జి లేన్లి య త్వా; నన్ని మవ భం ఫూర్వ్వో కృ మిన్షియవికారం పున, గ్పలవ 

ద్చు ళం) నిగ్భవ్యా నివార్య, స్యచేతోవిక్ళ తేః స్వచి త్రవికారస్య, కైాతుం కారణం 

దిద్భతు ర్ష్రష్టా మిచ్చు, ద్దికా ముపాన్తేషు దృష్టిం, ససర్ట (ప్రసారయామాన, 

rE 

స దశీ ణా పాబ్లని విస్టముస్భం నతాంస మాకుజ్బితసన్యపాదమ్ 

దదర్శ చ కీకృత చారుచాపం (పహర్తు ౩ మభు భ్యుద్య్భతే మూత త్మ్యయోనిమ్, 70 

టీక. _'సః = భగవంతుడు ద ద .స్ర్రీమ్-దజ్మీణ జ కుడీ - gen = కంటి 

తుదను - నినిస్హ్థ == ఉన్నట్టి - ముస్టిం = * పిడికిలికలవా౭డును, న +సం-నతే ఇ 

వంగిన - ఆంసం = బుజముకలవాండును, ఆ. ..దం---అఆకణఖ్చీత = వంహబడిన - సవ్య 

పాదం = ఎడమకాలుళలవాండును, చ, . పం----చ(క్రీక్సృత= మండలము గా౭జేయండీన- 

ఇారు=ఐఆందమెన - చాపంజవిల్లుగలవాండున్ను (ప్రహార్తుమ్ = ఏయుటక్కు అభ్యుద్యతేం= 

సిద్దపడియున్న వాండును; (అగు, ఆత్ర యోనిం = మఘాభవున్కి దదర్శ = కాం చెను. 

తా..--అట్టు నలుదొసలం బరికింపేలో పరమేశ్వరునకు, ఒక్కా_డ మన నృథుండు 

ఆలీథపాదు6 డయి ని నిల్చి బ౭ము కంచి వింట్ని వళయాకారముూుూగ?ా ఆకర్షి ంచి కుడి 

కంటితువచెంత ఓడికిటినుండి బాణ మయ Rg నున్న వాండు ఆగ పడెను. 
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వ్యాస బలీ. భగవా, నకీణాపాక్లే య నిపిస్లా స్థల" - ముస్ట్ర ర్యస్య 

కం, నతాంస్క మూకణ్చీతః సవ్యపాదో యస్య తమ్ _ ఆలీఢాఖ్యస్థానకే స్థితీ మి 

త్యర్ధః, చ కీక్ళతచారుణాపం మణ్ణలీకృత సామ్యకో దణ్ణం, (పహార్తు నముభ్యుద్యత, మాత్మ 

యోనిం మసూభవం, దదర్శ, ఆలీ గలకుణ మానా యాదవ;ః- 

“ స్టానాని ధన్వినాం పజ, తత్ర వైకాఖ ముస్ర్రుయామ్ 
విత స్త నీ నరగ" బాబ మణ్జలం తోరణాకృతీ, 

సమానా స్యా తృమపద, మాలీఢం పద మృగతః 

దవీణం వామ మాకుష్బు వ్ (పత్యాలీథం పిపర్యయ:ః*” ఇలే, 

తప పరామర్శవిన్నద్దమనో 

SND ఈ /భబ్దదు సు హ్యుముఖస్య తేస్య 
స్ఫుర న్నుదర్శిః సహాసా తృతియా 

దశ్ల్లః కశానుః కిల నిప్పపాత, 71 

టీక...-త. ..మ్య్యూః - తపః = తపస్సుయొక ప పరామర్శ = అౌంరుటచెత_ 

వివృద్ధ = ఏచిన - నుసమ్యూః = [కోధముగలవాండును (భూ . స్య (భ్రూభజ్ఞ = 

బొమముడిచేత _ దుప్పే9క్ష్య = చూడళక్యము గాని _ ముఖస్య = మొగముగలవాండును, 

(అయిన), స్య = ఆనారునియొక స, తృతీయాత్ అక్ష; = మూండవకంటినుండ (ఫాల 

లో -చనమునుండి, స్ఫురకా = మిట్రి మెఅయుచు ఉదర్శిః = లేచినజ్యాలలుగలడైన, 

కృళాను; = అగ్నీ, సహసా = తటాలున) ఉత్పపాత = ఎగౌెను 

తా __ అంతట తపోభంగము కావింపంగడంగి నందులకె యేచినకోపముచేత, పర 

"మేశ్వరునిమోము కనుబావములు ముడివడి కన్నె త్తీచూడ శక్యము కాకపోయును, అంతట 

తటాలున మూండవకంటినుండి మిట్ మెజయుచు జ్వాలలు లేచుచు అగ్ని యెగాసెను 

వ్యా,--- తప ఇతి, తపఃపరామన్నేన తపన ఆస్క న్ేన ఖా వివృద్ధమ మ్యూః 

ప్రవృద్ధకోపస్య, (భాభ జ్లేన - దుప్పేక్యుం దుర్షగ్శం - ముఖం యస్య తస్య హరస్య, 

తృతీయా దక్షః, స్కుర న్నుద్దీహ్యమాన, ఉదర్శి రుద్యూతేజ్వాలః, కృకాను రన్ని9 సవా 

సా౭గర్కి_త మేవ - ని. “అతర్కి_తే తు సవాసా ఇ త్యమర నిస్పపాత కిల నిశ్చ 

(కామ ఖలు 

(కోధం (ప్రభో సంహార సంహా తి 

యావ డిరః ఖే మరుతాం చర స్తి, 

Cal 
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తావత్ స వహ్ని ర్భవచ్నేత్రజన్యా 

భస్యావ శెహం వుదనం చకార 72 

టీక ా (పభో = స్వామి [కోధం = కోపమును సంహార = త్గింపుము, 

సంవార = తేగ్చింపుమ్కు ఇతి = అని మరుతౌం = చేల్పులయొక్చ్కు-, గిరః = వాక్కులు, 

ఖే = ఆకాశమందు, యావత్ = ఏ కాలమున, చర న్లి = (పసరించెనో తావత్ = 

ఆకాలమునస్క భ. స్తా _ భవ = హరుియొక్క_ - నేత్ర = కంటినుండ - జన్గాజ= 

పుట్టువుగలిగినట్లి, సః వహ్నిః = ఆ యస్ని మదనం = మదనని, భ సావశేపం=బూడిద 

యే మిగత గాంగలవానిని గా చకార = వేసెను 

తా,._స్వామి కోపము తగ్మింపుము తగ్గింపుము' అని దేవతలు ఆకాశములో 'వెంలు 

యిడునంతలో చే సార నేత్రోద్భూతమయిన యాయిన్ని మదనుని బుగ్గి గావించెను, 

వ్యా ---[కోధ మితి -_ హె (ప్రభో స్వామిక, (కోదం, సంహార సంహర నివ 

గయ నివర్త్వయ * “చాపలే ద్వే భవత ఇతి వ క్తవ్యమ్ి ఇతి వా ర్లికేన ద్విత్వమ్ * కసం 

(భ మేణ వృత్తి శ్వా పలక్ి ఇలి కాళికా, ఇ 'త్యేవం, మరుతాం చేవాచాం గిరో వాచః, 

ఖే వ్యోమ్నిి యావ, చ్చరన్తి (ప్రవర్త స్ప్రే తావ త్తత్కాల మేవ భవస్య "నేతా జ్ఞన్మ 

యస్య స భవ నేతజన్గా * “అవర్హో్యో బహు వీపీ ర్వ నధికరణో జన్రాద్యు త్తరపది ఇతి 

వామన సవహ్నిరృదచం భ 'స్మై వావశేపో యస్య తం భ స్యావ శేషం చకార 

దదా హే త్వథ౯:ః. 

వజ, పభ 1 ట్రి త వాభిషజ్ల పభ పెణ వృ_ం 

మోాహాన సం_స్తమృయ తెస్టియాణామ్ 

అజ్ఞాతభ నసనా ముహూర్తం 

.  కృతోపకా శేవ రతి ర్భభూవ 79 

టీక __తీ,. ఇతి|వ = దుస్పహమయిన - అఫిపజ్జ = దుఃఖము _ (పభ వేణ = 

కారణముగా గలద్, ఇన్టియాకాం = -చతురాదులను, సం_స్హమ్మయ తా = నిరోధించు 

చున్న, మోహేాన ఈ మూర్చ చేతను, రతిః = వదన భార్య, ముహూ ర్తమ్=కొంచెము 

నీపుు అ. నా _ అజ్ఞాత = ఎబుక పడిని - భర్తృ = నుగనియొక్క_ - వ్యసనా = 

నాశముకలడై, కః. వ - కృతే = చేయంబడీన - ఉపకారా ఇవ=ఉపకారము కలది 

యుంబోలె బభూవ = ఉండేను, 

లౌ. పట్ట రాని దుఃఖమువలన దతం రాదీం ద్రియముల నృ త్రి అడ్డపడ6 గా, 

మూగ్భంబోయిన రతీచేవికి అమూర్చృలో ముని(గియున్న ౦త నేపును భ _ర్హ్భ మరణ దుఃఖము 

'తేనందున, మూర్చృవలన ఉపకారమే అయినది. 
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వ్యా. తీ (వేతి --తీ వాభిపజ[ పభ వే ణాతీదుస్స హోభిభ వసంభ వేన - ని, “అభి 
పజ్జ _స్పృభిభవే సజు ఆకోళగ౭పి చి ఇతి వెజయ నీ, ఇన్షి)యాణాం చతురాదీనాం 
వృత్తిం వ్యాపారం, సం_స్తమ్మయతౌ (ప్రతిబధ్న తామోహేన మూర్భయా కర్రా; రతి 
ర్మదనభా ర్యా, ముహర్తూర్హు నుజ్జాతం - భర్హృవ్యసనం ఛర్చనాశో - యయా సా 
తధోక్తా సతీ కృతోపకా నేవ బభూవ-నవాసా దుఃఖోపనిపాతా నుమూ ్ఫే త్యర్థః- 
మో హౌెన దుఃఖసంవేదనాఖభావా గ స్యోపకారకతో్ కః + 

త మాళు విఘ్నం తపస _స్తపస్వీ వనస్పతిం వజ ఇ వావభజ్య 
స్తోసన్నికహ౯ాం పరిహర్తు మిచ్చ న్న _నర్షభే భూతపతిః సభూతః 74 

టీక. తపన్ = తవోనిష్టుండయిన, భుూతపలి; = శివుడు తపసః = పస్సు 
నక్కు విప్పు ౦ = అంతే రాయభూతవుయిను తం కామం = ఆ నుదనున్సి ఆశు == రుణ 
ములో వ(జః = పిడుగు వనస్పతిమ్ ఇవ = చెట్టునుం బోలె అవభజ్య = చీలిచి, 
డ్రై సన్ని కర్షం = ఇంతులచెంతను పరిహర్తువొ = తొలంగించుకొనుట క్రై ఇచ్భకొ = 
కోరి సభూతః = బూచులతోహాడ, అ న్గర్జ భే = మాయమాయును $ 

తా..__-తపోనిస్టుండై పరమేశ్వరు డు, చెట్టును పిడుగు నాశముచెసినట్లు, తపస్సు 
నకు విఘ్న కారియయిన మదనుని నాశమొండించి, ద్రీలును రప; (పకూలలే యని 
వారిచెంత నుండనుల్లక' గణములతో కూడ మ స ముందెను. శ 

బ్యా __ తే మితి. తపస్వి తపోనిస్థో, భూత పతిః శివ, 'సపనో, విఘ్నామన్స 
రాయభూతం, తం కామ మాకు, వజ ఒళని, ర్వనస్పతిం వృత్క మి, వావభ జ్య 
భజ్ కా, ద్ర సన్ని కపష౯ాం సన్ని ధానం, పరివార్హు మిచ్చక త స్యానర్గ హేతు త్వా 
దితి భావ సభూతః సగణః స్సు న్ననరరే, 

a 

ఖు 

ఎ లొత్జూ2వి వీతు రుచ్చిరసో౭_భిలాహం 
వ్యధః౯ం సమధక్వా లలితం వస్త్ర రాత న న 

సఖ్యోః సముడు మితి చాథిక జాత లజ్ఞా 

శూన్యా జగామ భవనాభిముకి కథంచిత్ , 75 
టీక, శేలాత్యజా అషీ == పొర్వతియు, ఉచ్చిరసః = ఉన్న తశరుండయిన 

(గొప్పవాండయిన), సీతు;=తరయడియొక్క, అభిలాషం=(హారునిక్తి క న్య నీవలయునను) 
ఫోరికయు లలితం = సుందరమయిన, ఆత్త నః = తనయొక్క , వపు శ్చ ఆ దేసూం 
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బు ను వ్యథకాం సమథక్యా = నిషృలమని నిక్సయించ్సి (ఈపరాభవము, సఖోః = 
చెలిక తేలు సమకుమ్ = ఎదురు (జరిగినది, ఇతి అను హేకువుచేత, అ...స్లా - 
అధిక = ఎక్కువగా _ జూత=కలిగిన _ లజ్ఞా= సీగ్టుగల దై, కూ న్యా== ఏమియుందోంపక, 
కథంచిత్ = ఎట్లో, భవన ఆభిముజ్లు = ఇంటి వెపు, జగామ౭ముర లెను, 

తౌ. పార్యతియు వారుడు అల్లుండు కావలయు నని గొప్పవాండు తనతం(డీ 
కోరిన కోరిక వ్యథ౯ామగుటయుు, సుందరమయిన తన మేనును నిస్స్ర్రయో జన మగుటయుు, 
"తెలిసికొని ఈపరాభవము చెలిక తెలయెదుట కలుగుటచెత మభేయు సిగ్గుపడి ఏమియుం 

దోంపక ఎట్టకేలకు ఇంటి వెపు కదలెను. 

(అనంతరన్లో కార్గపర్యాలోచనచె ఈ శ్లోకము (ప్రమీ ప్త్రముగా తోంశెడిని ౩ 

వార్టః ాశెలాత జేత్రి __ ఒశలాత్ముజా పార్వ త్య ప్యుచ్చిరస ఉన్న తశిరనో జ 

మహాతక పితు, రఖిలాపషం వారో వరల స్ట్వితి మసూరథం, లలితం సున్ష ర మాత్త్యనో 

వఫు శృ, వ్యథ౭౯ం నిష్ఫలం, సమర్థ్య నిణార్య, సఖః సమకుం పుర, ఇతి చ హౌ 
తునా౬ధికం జాతలజా.సమానజన'సమకు మవమాన స్యాతిదుస్పపహా త్వా దితి భావః, కూ 

న్యా నిరత్నాహా సతీ, కథంచిత్ కృ చ్చే9ణ, భవన స్యాఖిముఖ జగామ. 

సపది ముకులికాశీ.ం ర్య్ముదసంరమ్భ ఫీత్యా 

దుహితర మనుక మా ర్ట మది రాదాయ దోర్భా వమ, 

నురగజ ఇవ బిభత్ పది సీం ద స్తల్నాం 

(పతిపధగతి రాసీ ద్వేగదీర్స్ కృతాజః. 76 

టీక — సపది = వెంటనే, అదిక = హీమవంతు(డు రు త్య _ రుద = 

హరునియొక్క_ - 'సంరమ్మ == కోపమువలని - ఖీత్యా = భయముచేత్స ము, శం - 
ముకుళిత = మూంతవడిన - అతీం = కన్నులుగలదై, ఆనుకమ్బా్యిం = కనికరింపందగిన 
దెన, దుహీతరం = కొమారితను, దోర్భా §ం = చేతులతో ఆదాయ == ఎత్తుకొని, 

ద *..గ్నాం - ద న=కోఅలయందు - లగ్నాం == తగులుకొన్న నళినీం == తామర 

తీంగన్సు బిభత్ = మోచికొనిపోవుచున్న, సురగజ ఇవ = ఐరావతము వోలె వే.. 

జః 2 వేగ = వడిచేత _ దీర్టీకృత=చాంపయడిన _, అబ్బః = దేవాముకలవాండ్రై (ప్ర... 
తిః - (ప్రతిపథ == మాన్తాను సారియయిన - గతిః = నడకకలవాండు, ఆసీత్ = ఆయెను. 

తా.._అట్రి యారు దకో పమువలని వెజపువ కన్నులు మూంతవడీయున్న కొమా 

రితను తత్త ఆమే హిమవంతుడు చెతులలో చెతుకొని ఐరావతగజము కోజలలోం దగులు 
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కొన్న తామరతీలను ఎంతసులువుగా మోచుమో అంతసులువుగా మోచికొని వడిచే 

"దేహము నిడివి యగుచుండంగా తనయింటిమాగ్లమున సరగిను. 

వ్యా నప దీతీ, సప ద్యద్రి ర్హ్రిమవాకా, రుదస్య, సంరఠమ్మాత్ క్రోప్యూ 

ద్భీత్యా- ని “సంకమ్మః సంభ మే కో యే ఇతి విశ్వః, ముకులి తాతీం నిమాలిత "న్నే తాం 

* “బహు ప్రీహా సక్ట ల్లో 'ః స్వాష్లొత్ పచ్' ఇతి షచ్చత్యయః * “షి ద్లౌరాదిభ్య 

శ్చ ఇతి జీహ్స్క్ అనుకమ్బితు మరా మనుకమ్బ్య్యామ్ * *బువాలో రక్ష్యత్' ఇతి ణ్య 

త్పంత్యయః, దుహితరం దోర్భా మాదాయ దన్తయో గ్లగ్నాం, పద్మినీం నలినీం 

బ్మిభత్ సురగజ ఇవు వేగేన రయేణ, దీర్లీ కృ తౌబ్దః ఆయతీకృతళరీరః సక, పన్గానం 

ప్రతీగతా (ప్రతిపధా మార్హానుసౌరిణీ - గతి ర్యస్య స ప్రతిపథగతి రాసీత్ పన్ధాన 
మనుసృృత్య జగా -మే త్యథ౯౪. 

ఇతి (శ మహామహోపాధ్యాయ కోలాచల మల్లినాథసూరి విరచితయా 

సంజీవనీసమాఖ్య యా వ్యాఖ్యయా సమేతః శీకాళి దాసకృత" 

కుమారసంభ వే మహాకా వ్వ్యే మదనదాహో నామ 

తృతీయ: సరః 



Vu 
' కుమారసం౦ంభ్న 

చతుర్గస్స ర్ల న్ భ్ 
స్తీ 

— 

అధ మోహపరాయణా సతీ వఏివశా కావునధూ ర్వ్యిబోధితా 

విధినా (పతిపాదయిష్యుతా నవవె ధవ్య మసవహ్యా వెదనమ్. 1 

“ టీక._అథ = అనంతరము మో ..ణా _ మోహ = మూగ్చ - పరజముఖ్యు 
మయిన - 'ఆయనా= ఆశ్రయము గా6గలరది, సతీ== అయి, వివకా = నిళ్చేష్టు 'రాలయిన్న 

కామవధూః=రతీ దేవి అ.. నం - అసపహ్యూ= వైంపరాని _ వేదనం = దుఃఖమగలదైన, 
నవ_వెభవ్య౦=[ క్రొ త్తృముండ మోపీత నమున్సు (ప్రతిపాదయివ్య తా= అనుభవింప6 జేయనున్న 3 
విధినా దైవము చేత, విబాధితా=మార్చ. చేర్చంబడెను. 

ఈా....-త రాత, అవిధము గా మూర్భయే శరణము గాగలడై ని శ్చేష్టుతాలై పడి 
యహీన్న రతీ చేవిని భకింపరాని దుఃఖముతోడి ముండమోపీతనమును అనుభ వింపంజేయు 

నడై దైవము మూర్చనుండి తేచ్చైను, —ఇఛ... అట్లు మూర్చృలో దుఃఖ మోెటురంగక పడి 

యున్న రతీదేవి తర్వాత మూర్చం బేరెను. ఆశేసట దుర్భరమయిన bas, దుఃఖ 
మును అనుభవించుటశే ఆను, 

వ్యా  మూర్భీ తా రతి రి త్యు క్షన్ - సంప్రతి తద్భత్తౌన్ల ము వాహ. 

ఆ ఛెరి - అ ధాన నరం, మోహాగే మార్చా - పర మయన మాశ్రయో యస్యాః సా 
మోహషరాయణా మో హైకళరణా సతీ - ని“పం'యణ మభ్ట్మిపే తే తత్సరే పంమాశ్రయే 
ఇతి యాదవఖ వివకా మూఢత్యా న్ని శాస్తా కామవధూ రతి; అసహ్యా డుస్పహా _ 

వేదనా యస్మిం _స్త త్తధో క్షం విధవాయా గతభ రృకాయా భావో వైధవ్యం - నవం 
చత ట్రైధవ్యం చేతి నవ వైధవ్యం - నవ్యగ్రహణం దుస్పహత్వద్యోత నాథ౯ం, ప్రతి 

పౌదయిప్య తా ఒ నుభోవయిస్య తా x క్రియార్గ క్రియాయాం ల్బట్ , విధినా వ్రైవేన _ 

న్న వం ర్యథా నే డై దివేచి ఇ త్యమరః, విబోధిళా, వధవ్యానుభ వెకఫలో ఒయం నిధ్ధి 

రితి క్ అసి ౯ సరే వినియోగినీ వృత్వాని _ 

" ణమమే ససజా గురు; సమే సభరా లోఒథ గురు ర్వియోగినీ 
షతీ Pee 

18 
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అవభఛానపచే చకార సా (పలయాన్లోని, వీ లే ఏలోచనే, 

న విపేద తయో రతృ పయోః (వీయ మత్య_న్హవిలు_ప్తదర్శనమ్. 9 

టీక. సా=ఆర తీ దేవి, (ప, తే _ (ప్రళయ =మాగ్భయొక్క_ ఇ"అ నజఅవసాన 

మందు -_ ఉని ఏ తే తెఅవయబడిన, విలోచనే=కన్ను లను, ఆ ..రే_ అవధాన=" హొచ్చ 

రిక _ పశే=| ప్రధానముగా లలవానినిగా, నకార=చెసెను, gs ౦=వల్లభుని (కాముని), 

క పయో 8=తేనినినొందనట్టి, తయో*=ఆకన్ను లకు, అ,..నం _ అత్య న్ఫ=బొ ల్తిగా = 

లు ప్ప= నష్టమయిన - దర్శనర= దర్శనముకలవానినిగాా న PE రా ఆ 

తా ఆమె మార్చ బేరంగా నే కన్నులు 'తెజచి నలుదెసలం బరికించినడ్కి కాని, 

(ప్రియుని ఎంతచూచియు తనివినొందని యా స్మేత్రములకు అతనిం జూచు భాగ్యము పోనే 

పోయె నన్న విషయమును, ఎటుంగదాయెను.ఆతనిని భస్యమాయె నని రెటు(గక వెద 
కిన దని భవము, 

వ్యా. ఆ నేతి, సా రతిః, (పలయా "సే మూర్భావసాసే = న “(పలయో 

నష్ట చేస్టతా” ఇ త్యమర:ః - ఉన్తి షి లే విలోచ నే అవధానం పరం (ప్రధానం యయో 

స్టే౬వధానపరే దిద్భకుయా౬వహీ లే, చకార, [ద్రష్టవ్యాఫావాత్తు న వివే దే త్యావా_ 

"నేతి _ [వీయం కామ మత్స ప్రయో స్త్పృప్తిం న గతయోః - నిత్య దిదృతుమాణయో రి 

త్యథక౯ః తయో ర్లోదనయోః ౫ దర్శనకియా పేషమయా. సంబనే పుష్ట, అత్య న్లం 

పిలుప్తం దర్శనం 'న్వలో చనయోః క రణయో ర్యస్య కర భూత స్య త్ర 'మత్య న్హవిలు ప్ల 

దర్శనం సన్దం నవివేదన క్షాతవతి a ప్రియ నాకాపరిజ్ఞానా దిదృమోబ్బ్ను,క ఇతి 

తొత్ప ర్యాథ౯ః, 

“అయి జీవితనాధ జీన సీ?” త్యభిధా యోళ్థితయా తయా పురః 

దదృ శ వురుపాకృతి వీతౌ హరకోపానలభస కేవలమ్. * కి 

టీక. అయి= ఏమి, జీవిత గాథ=(ప్రాతోశ్ళ్టరు డా ' దేవసీ=(బదికియు న్నా వా, 

ఇతి=ఇట్టని అభిధాయ=పలికి, ఉశ్ధితయా = లేచినట్టి, కయా=రలిచెత్క, ఫురఃజఎదుట, 

వీతొజ నేలమాోంద, ఫు, తి - DE SA - ఆకృతి = జకారమువంటి యాకా 
రము గలదైెనృశకేవలం=ఒక్క హ స్య - పహూర=జ=పహారునియొక్క_. - కోపానల=కోపాొ 

న్నియొక్క_ - భస్య=బూడిదు దదృశే=చూడంబ డెను. 

తొ, -- ప్రాణేశ్వరుండా, (బదికియు న్నా వా, అని పలికి ఆమె లేచి చూడంగా, 

ఎదుట తనవల్లభుండు అగపడలేద్కు మట్పీ ప్రరుషాకారముగా వారుని కోపాన్ని యొక్క 
బూడదయో యనున ట్లున్న బూడిద యగ పడెను. tf 
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_ ర (౧ 

వ్యా. అ యీలీ. అ యీలిీ (పశ్నే- ని “అయి (ప్రక్నానునయయో కి 

ఇతి విశ్వఃక, అయి జీవితనాథ్స జీవసి |ప్రాణిషి కచ్చి, ది త్యభిథా యోళ్ధితయా, తయా 

రత్యా, పురో, శీత పురుష స్యాకృతి రి వాక్ళతి ర్యస్య త త్పురుపాక్చళి, 

కేవల మేకం, హరకోపానలభస్త, దదృశే దృష్టమ్ - న తు పురుష ఇతి భావః 

అధ సా ఫున శేవ నిహ్వాలా వనుథాలిజ్లవభూసర స్త్ 

విలలాప ఏకిణ౯ మూధకాజా సవముదూఃఖా మివ కుర్వతీ స్థలమ్ 4 

టీక... అథధ=అంతట్స్ట పున ేవ= వెండి యు, విస్వాలాజ= బ్బెల్లి వ*.. ని_ వసు 

ధా="నేలను -_ ఆరని లింులొనుటన క (పొరలుటచేత ) _ ధూసర=బూడిదవచ్చె 

గలువెన - స్పనీ =పాలింద్లుక లదై పవి, బాం విక్తీగ = విరియంబో సీ సకొన్న - మూర్ధజా ఆ 

తల వెండ్రుకలుకలదై, హత షి స్థలీం= = ఆడవి తౌవును (అందలి ప్రాణులను స కప 

ఖాం - 'సమ= -తనతో సమానమయిన క hes = నోకముకలదానిని-గా, కర్వతీ ఇవ = 

చేయుచున్న దియుంబో లె విలలాపజపరి దేవిం చెను, 

తౌ,.-అంతట, రతీదేవి తేన వల్లభుండె యా భ_స్త సరాశి యని యొణింగి నేలయబడి 

దొరలి ధూళిదూసరములయిన పాలిండ్లతో విరియంబో సీకొన్న తలవెండ్రుకలరో, ఏడున 
సాగాను; ఆ యేడ్పుచేత ఆయరణ్యభూమికి సయితము ఆమెశోకమునకు సమానమయిన 

నోకము గలుగునో యనునట్లు ఉం డెను, 

వ్యా అ భతి... అథ భస సృదర్శనాన_న్హ నరం, ఫున నేవు విహ హలా విక్షబా, 

వసుధాలిబ్బ్షనధూసర_స్తనీ _ వసుధాలిజ్ఞచేన తీతిల్బునేన - ధూసరౌ ధూసరవన్లై - 

"స్తనౌ కుచౌ యస్యాః సా తధోకా, సా రతిః, స్థలీం వనభూమిం - తత్రత్యా ౯ (పాణిన 

ఇ త్యథ౯ః వ “జానపదకుద్డగోణస్థలి ఇత్యాదినా జీష్, సమదుఃఖాం స్వతుల్యశోకాం, 

కర్వ తీవ విలలాప పరిదేపితవతీ - ని. “విలాపః పరిదేవనమ్' ఇ త్యమగః, 

ధా 

ఉపమాన మభూ ది్భలాసినాం కరణం యత్ తవ కా న్తిమ తయా, 

త దిదం గత మోదృనీం దశాం న విదిశ్వ, కరినాః ఖలు న్త్రాయః, ర్ 

టీక, _ తవ= నీయొక్క, యత్ కరణం=ఏమేను కా_న్లిముత్తయా = సౌందర్యము 

మూలముగా, విలాసినా౦= ఎ మె కాండ్రకు, ఉఊపమానమ్ = సాటి, అభ్లూత్ = ఆయొనో,' 

తక్ = ఆమేన్కు ఇదమ్ = ఇదిగో WO దశాం=ఇట్టి యవస్థన్కు గతం=పొందినది, 

(అయినను, న విది ర్యే= (వయ్యకున్నాను, (శ్రి శ్ర్రీయః= స్రీలు, కక Seager 

సుమా. 
f 
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శ ల తా, ---వ- నీ "నెయఘేను సౌంధరమున ఎ మైకాండ్ కెల్ల సాటియై యుండెనోూ 

ఆగుమ్షేను. ఇదిగో భ్ వు యున్నది, దానిం గనియు "నేను (వయ్యలుగాకః యున్నాను; 

శ్రీలు (వజ్రముకన్న ) నట్టివారు సుమ్మా కానిచో ఈదుఃఖము వకు నే నేల (వ్రయ్యాను. 

వ్యా, 4 వీతి...తవు యత్, కరణం గాత్రం - ని, “కరణం సాధక తనుం 

శేత్రశాశేన్షిియే ప్వపి ఇ త్యమరః, కా_న్టిమ_క్తయా సౌన్షళ్యేణ హేతునా విలా 

సీనాం విలసనశీలానాం * “వౌ కపషలసి ఇత్యాది నా సినుణ్బ్రత్యయ 8, ఉపమియ తే 

యేన త దుపమాన, మభూత్ , త త_రణ్కా మిద, మోద్బశిం, దకా మవస్థాం, గతం 

పొం భసీభూత మి త్యథ౯ః, తధాఒవి న విదీర్యే న విదీణా౯ భవామి * కర్తరి 

అట్, తధా హీ శ్రియః కరినాః ఖలు - కరినత్యా దవిడీగ్యమాణత్వ మి త్యథ౯ః 

"కారణాత్ కార్యసమథ౯ నరూపో ౬ ధా ౯_న్షర న్యాసః: 

్య - “దీరసంణారిణీ దృష్టి రతి క్రోవృషభాఖ్బ తా 

సీ తపూర్యం తధాఒలఒలాపో విలాస ఇతి కీ ర్రితేః స్ట 

క్వ ను మాం త్వదిథినజీ వితాం వినికర్య కుణభిన్న సౌహృదః 

నలిన్ం meg: జలసంఘాతే ఇ వాసి వ దుతః థ్ 6 

టీక, ((ప్రాణో ణళ రా), కు * నక= క్షత= తెగయగాట్లయబుడిన _ 'నేతుబనష్షనఃజఅన 

కట్టకలదైన జ + +తే§ _ he - సంఘూతకః=మొ త్తము, నళినీమ్ ఇవ = తౌమరతీవ 

నుం బోలె త్వ,,,తాం - త్వదథిన= నీయధీనమయిన _ జీవితాం=జ (ప్రాణముగల దానిని, 
మాం=నన్ను, క్వ ను వికీర్య=ఎట వెచ్చి క . దః - తణ=నిమసములో - - భిన్న =-దీల్పం 
న న 1 సౌహృద:ః= చెలిమిగలవాండ వె, ద్రుత 8 అసి= పటచినాయడవు. . 

తా, _-- అనకట్ర తెగిన నీటిమొ తము తనతోడిదే (పౌణమయిన జామరతీనియను 
బీడిచి పోవునట్లు, కుణములో స్ప్రేవామును (దోచి నీవు నీతోడిచే pn మయిన నన్ను 

ఏడిచి పజచినాఃడవు. ఇంక నాగలి యేమి 1___అనకట్టవంటిది న్నే నాము, నీటి పవానొము 

వంటివాడు మదనుండు నళినివంటిది రతి నళిని నీరున్న (బదుకునది, లేనిచో నశించు 
నద్కీ రతియు మేదను( డున్న (బదుకునడ్సి మదనుడు లేనిచో నశిరచోనద్సి-. అని 
యుపమాదివరణము. | క్ట 

| వ్యా కే తీ. హే (ప్రియ, కుత సేతుబస్థ సా భస్ట్యశేతుబనో, జల'సం 

సతో జలౌఘో నలినీ మివ = జలెకాయ శ్రజీవితా' మితి శేష, త్వదథీనజీవితాం- 
తరధాయు త్న ఫపాణాం, మాం, క్వను వినికీర్య కత వా నిటి ప్య, కుణభిన్న సౌమ్బూడణ 

శుణక్షన్థి క్త ఫహైహార్ష్య నక విద్రుతః పలాయితో, ట్ జ సేతు సావృాదయోః స్థీ నీతి ాతు. . 

'క్వేన mug? క కా స్య భవః సౌన్నాదమ్ వ యువాదిత్వా వ్చ్రిక్యయుం 



చతుర్థ స్ప ర్లః Hi 

“వాదయస్య స్స తలేఖయదాణ్లా నేను? ఇతి నాదాదేశః - అణి సృాద్భావా న్న “బ్బా 

ద్భగ సిన ౮ పూర్వపదస్య చి ఇ త్యుభయ పదవృద్ధి: ప వృ్చాద్భూత స్యాణ్విధా నే తూ 

ఛ యపదవృద్ధ । స్యాత్ - యధా 'సువ్చాదో భావః సౌహార్హ మితి - త చె వాహ 

చామనః - “ఫోన్బాదడొర్డ. ఎదళపా వణ్మివ్ఫద్భావాత్ . ; 

కృతా నసి' మ్మివియం న మే, (పతికాలం న చ "తే మయా కృతమ్, 

కి మేశారణ మేవ దర్శనం విలప కి రతయే న దియే ? గ 

టీక,.-(పాణేశ్వరా), త్వం మే వ్మిపియం కృతవాక న అసి=నీవు నాకు అని 

ప్టమును చేసినవాందవు కావు మయా చ తే (పతికూలం న కృతం== నా చేతను నీకు విదో 

ధము చేయంబడినదికాదు, అకారణ మేవ=నిప్య్కాూరణముగా సే విలప స్వే స్థ= (నినుంజూడ్భ 

పనవుచున్న, రతయే= రతికి, కిం దర్శనం న దీయతే = ఏల దర్శనము ఈంబడదు (ఏల 
Wes: 

.— నీవు నాశేమియు నృపియమునుగావింపవైలివిి "నేను నీ శేమియు న్మవీయ 

హ్ గావింపనెతిని , మటి యేల నిన్ను (6 జూడం గోరి యిట్లు విలపించుచున్న రలెకి 

నిర్నమి క నా? దర్శన మియవు? 
ie వ్యా —క్ళ తేలి, __ హౌ (ప్రాయ, త్వం మే నువు విపియ మప్రీయం, కృతవా 

న్నాస్సీ మయా చ లే తవు (ప్రతికూల మప్రియం, న కృతమ్ _ పరస్పరజీవితస్య పర 
స్ప రాధినత్వాత్ కుతః షరిభవళ జ్కే_తీ భావఒజ అకారణం నిస్మా_రణ మేవ - పరస్ప 

శాపకారరూపకారణాఫా వేం పీ త్య భ౯ాః _ కియావిశేషణ మేతత్ , విలప నేనీ త్వ 

దర్శనాథి౯ న్యా అ పత్రి భావ రతయేే కిం కథం, దర్శనం న దీయతే * కియా 

(గవాణా చ్చ తుథ్గీలో 
=: ఇ శ వౌ 

“స్మ తోని స సర్ దుఖలాగుకో" రుత గో త్రస్థలి తేమ బన్గనమ్ 

భ్యుత శేరదూవి. కేక్షణ్ణా, న్యవతంసోత్సల తాడనాస్ నా? 8 

టీక కాట రజను దను యాలో. ౪. ను = గోోత్రజపేరియందలి - స్థలి తేషు==పొరః 

బాటుఖ్రంద్న ౫ ఇ (నన మృఖీరమైక్ల తె పేరం విలిచిన నేరమికె ED? Ee a "మేఖలా = 

యుల ట్రైట్మిజగులో? దాడులతో, ee వ కట్టుటన్సు స స రసి ఉత = తలంచుచు 

ఛ్వాప్యో న్యు =. న .చ్యుతృక్లాల్లా లీనా = = కసర = అకరువులచేత - దూషిత = "నెంప6ం 

బడిన = ఈమణాని=కన్ను లుగప్లీవైన్స "గః ని = అవథేంచ్రజపుూగమయమయిన - డార్న ల 

నల్లగ లువతోడీ - రాదే జార ట్ర దులముక రసి బా=తజ్లంచుచు నానా . 
| i 

w 7 మ 4 3 
ww 4 
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లత, నన్ను నేటోక తెపేరం బిలిచిననేరమిక చను నా ముల్బతౌటి దార 

ములత్రో నిన్ను కట్టుటను తలంచుకొన్నావా + కాదేన్సి పుప్పొడీచె కన్ను లకు మంట 

కలిగించిన నాకొనవెవికలువయేటులను తలంచుకొన్నా వా ' ఏకారణముచెత డాగీ 

న న్నలయించుచున్నా ను + ' 

వ్యా, = ని ప్రీయ మాకజ్య_ తే ష్ స్మర ర సీతి, పా స్మర గో త్రస్టలి తేషు నామ 

న్యత్యా నేహ ఆ అన్య, స్రీ నామ్నా మ మాహ్వా నేవు _ ని, “గోత్ర నొ మ్న్యచళే కలే? 

ఇతి విశ్వః) "మేఖలాగు హై ర్చన్ధనం, స్మ సర స్యుతే స సరసి వా - ని, *వికల్పే కిం కిముత చి 

ఇ త్యమరః) చ్యుతకేసనై రృరిష్షకి నై. - రూపి లే ఈవ.శే యేషు తాని, అవతంసో 
త్పలళతాడనాని సధూలిచేపతాడనా నీ త్యథక 8, స్యరసి వా, అపకారస్తరణా దిద 

మదర్శ్భన మితి భావః 

“హృదయే వస సి తి మత్చిియం 
యదవోచ స్త దవైమి కైతవమ్, 

ఉపచారపదం న చే దిదం, 

త్య మనజ్జః, కధ మతుతా రతిః ౪ 9, 
టీక, _సాదయే= ఎదలో, వససి=కాంపురమున్నావు) ఇలి= అని మత్ఫీ)యం= 

నాకు ఇస్ట్ర మైన యత్ ఏమాటన్సు అవోచః=పలికితివో, తత్ =ఆమాటన్సు కై తనక్ = 
కపటమును గా మన్యే =తలంచెదను, ఇద౦= ఈమాట, ఉపచారపదం న చేత్ =ఇచ్చక పు 

దావు గా చేని, త్వమ్ అనజ్బః = నీవు చేవాములేనివాండవు (కాంగా కథం రతిః 

అత.తా=లట్లు రతి నళింపకున్నదిం 

తౌ నీ యెదలో నేను కాంఫుర మున్నట్లు నీవు నాకు వ్రీయముగా పలికిన 

మాట ఇచ్చకమునకై చెప్పిన యసత్యము కాక్క నీయెదలో నే చేను వసించియాండుట 

సత్యను యేని, నీచేనాము నాశ మొందినను నే నిట్లు నాశ మొందక యుండుట యెట్టు 

ఘుటిల్లును ? 

వ్యా --స్బాదయ తై పా స్ఫాదయే వస నీటీ స CMe lala ఇ త్యేవం 

రూపం మత్చి)యం, య దవోచ ఊ క్షవా నస్ శః బూఖో లుజీ “వచ ఉమ్ ఇ త్యుమా 

గమః తత్ వైతవ మవైెని మి శ్వేత మన్యే, ఇదం వచన ముపచారపదం పరస స్య రజ 
నాథక య దసత్వ్యభాషణం స ఉపచార స్తస్య పదం స్టానక్ - వేతవస్థాన మితి యా 
వన్), న చెక్, త్వ, మనజ్లో ఒశరీర్య, కథం రతి, రమా ఒవినష్టా- ఆశ్రయ నాశేటష్యా 
శిత మవినప్ట మితి పిరోభా దితి భావః, 

rT mE] 
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చనుచున్న ,యభిసారికలను వారికై యువ్విళ్లూరచుండు కాంతుఅసన్నిధికి నీవు తప్ప 
ఎవ్వరు చర్చ గలరు? _ కామాంధులకు భయము ఉండ దని భావము, | 

వ్యా*---రజ నీతి. హే (ప్రియా రజనీతిమిరే - ణావగుళ్టిత ఆవృ లే, పురమాన్తే, 
ఘనశీ బవిక్ల బా గరి త తాః, ప్రీయాః కామినాం వసతిం (పాపయితుం, త్యిద్భ తే త్వాం 
వినా * “ అన్యా రాదితర నే - "ఇత్యాదినా పబ్బుమి క _ ఈశ్వరః శ క్షః - న కళ్ళి 
ది త్యథకః; న హి కామాన్హానాం భీతి ర స్తీతి భావః. 

నయనా న్యరుణాని ఘూర్ల్ణయకా వచనాని స్టలయక్ పదే పదే, 
అసతి త్వయి చారుణేమదః (ప్రమద్తానా మధునా విడమ్సనా. 12 

టీక... అరుణాని = ఎజ్బని, నయనాని=క న్ను లన్సు ఘూర్లయకా = సుడియయ 
జేయుచు, పదే పబే == పలుకుపలుకునందును వచనానిఇమాటలను, స్రలయక = తేడ 
బడజేయుచు, (పమ చా నాంజ చెలువలక్కు, వారుణిమదః=సారాయికె ఫు, అద్య = ఇప్పుడు 
త్వయి అసతిజ=నీవులేనందున, విడమ్బనా=(ఉ త్త) వాలకము. 

లౌ. ఇపుడు [ప్ర్రయసంగమకారివి నీవు లేనండున యువతులకు కన్నులను 
సుడియం జేయునదియు మాటమాటలోను తడయడం జేయునదియు. నగు సు రాపానమ్యు 
ఉత్త వేసమువంటిద్కి నిప్ప 9ియో జనము 3 శం 

వ్యా= నయనా నీతీ. అరణాని నయ నాని, ఘూణలాయ కా (భమయణ్ళా 
తథా పదేపదే |ప్రతిపదనొ * విప్పాయాం ద్విరు కి - వవనాని, "స్థలయకా విషర్యా 
'సయక్కా (పనుదానాం వారుజణీమదో మద్యమదోో ఒ౬ధునా త్య య్య'నలి, విడమ్చునా 
ఒ౬నుకృతీమ్మాతం _ మదనాఖావే మదస్య నిష్ఫలత్వా దితి భావః, తధా చ శిశు 
పాలవభే - “తాం మదో దయితేసజ్ఞనుభూస 5? ఇతి. 

శ 

అవగమ్య కథికృతం వపుః ప్రీయబన్హో _సవ నిహ్పలోదయః 
బహులే2ఒవీ గతే నిశాకర _సనుకాం దుఃఖ మనద్ర మోయ్యతి, 18 

టీక (హే) అన = (ఓ) యశరీరుండా ! నిశాకరః స చంద్రుడో (ప్రియ బన్టో ణా ప్రియమిత్తు) డయిన, తవ వష్టుః= నీళరీరమాను, కథకృతం = కథావశిష్టమి చేయం బిడీశదాని నిగా, అవగమ్య = కెలిసీకొనిశోని . యః _ నివ ల=వ్యర్థ మయిన - ఊదయ $= 
ఉడాశ్రగలవ్లాంై, బహు ళ₹ే=కృళ్ళపతీమ్సు గతే అపీ=కడోచినను, తనుతాం= నన్న (దన 
మును, దుఃఖం= ఎట్టకేలకు, మోయ్యతి=వదలును, స్త ఆ తు 

తాకీ యశళరీరుండా; చందుండు (ప్రీయమిత్తుిండోవనయిన నీయొక్క్ల' సుందర a 
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దేహము ఇట్లు కధావశిష్టమైన దని తెలిసికొన్న వాడై తా నుదయించుట నిన్ను 
ఉద్దీ పసనయుటకు6 గావునను, నీవు లేనందున ఆ(పయోజనము "నెజు వేజదుగావుననువ్యర్గయు 
గాన ఉదయించుచ్చు బహుళపకుము ముగిసీనను తన కృళత్వమును విధిలేక వదలు 
చున్నాడు, 

వ్యా. అవగ మేతి. హా అనజ్ఞ అశరీర, (వ్రీయబన్టి' 8 (వ్రీయ'నఖస్య, రవ, 

వపుః శరీరం, కథికృత మక థా కధా 'సంపద్యమానం కృతం శబ్దమ్మా తావ కిస, మవగమ్యు 
జ్ఞాత్వా, నిష్బలోదయః - ఉద్ది ష్యాఫావా దుద్దీపనవై ఫల్య మితి భావః వికాకర 
శ్చన్షో)) బహులే కృష్ణపత్న్సే గలేఒపీ తనుతాం కార్గ్య్యం దుఃఖం యధా తధా 
కృచ్యాంత్ _ 'వోత్మ్యీతి - వృధా వది రిటి దుఃఖాయిప్యుత ఇ త్యభ౯ః, 

హరితారుణచారుబన్ల నః కలవుంస్కో-కీిలశ బసూ చిత! 

వద సం పతి కస్య బాణతాొం నవచూత| పస వూ గమిహ్యతి! 14 

టీక,__వహా...నఃహరిత పసుపుపచ్చని _ అరుణ = ఎజ్జని - ఛారు = అంద 
మయిన _ బన నః - తొిడ్ను (పేడియు) గలదియు, క,..,తః_--కల = మధురమయిన - 

ప్రంస్మో_ కిల = మగ కోయిలమొ క్కు. అ ళు = కూంతచేత _ నూచితః = నూచింపం 

బడీనదియు (వగు న ,*వ$--నవ = (కొత్త - చూత్మప్రసవః = మావిమొగ్గ్స సం(పతి = 

ఇపుడు కస్య = ఎవనికి బాణతాం = అలుగుఅగ టను, గమిష్యతి = పొందును. 

తౌ. పసుపు వన్ని తోడి యెటుపు వన్నె గల తీొడిమయే పీడీగా. గలదై మధు 

రములయిన మగకోయిల కూంతలచెత ఎటుంగనగు చునుండు మావి[కొన్నన ఇకమీద 

నివనికి బాణము కాగలదు ? 

వ్యా. హరి తేరీ. _ వారితం ఇారుణం చ * *ీవణో౯ వశే౯ని ఇతి తత్పు 

రుషః = వారితారుణం - చారు - బస్టనం వృ_్టం పుజ్ఞ శ్చృ- యస్య సత థో క్షణ కలేన 
మధుశకేణ - పుంస్కో_ కిలశబ్దేన పురుషకోకిలనాదేన - నూచితో౬నుమాపీత క్ల _ చూత 

చర్భణకార్యత్యాత్ కలశబ్ద స్వేతి భావః, నవదూత(ప్రసవో నవదూతకుసుమం, సంప్రతి 

కస్య - బాణతాం శరత్వం ఎ గమిష్యతి వద - అన్యస్య ఫుష్పబాణ స్యాభావా దితి భావః. 

అలిపజ్ కి రచేకథ స్త నయా గుణకృ తే ధనుపో నియోజితా 

విర్వుతైః కరుణస్వనై రియం గురుకోకా మనురోది తీవ మామ్. 15 
టీక,-త యా జ నీచేత, బహుళ; = పలుమాటు, థనుషః = వింటియొక్కు_." 

గుణకృ ల్యే = నారి పనియందు (నారిగా) అనుట - (గుణముగలమంచిపనియం దను 

19 “ 
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టయు), నియో జి తౌ== ఏర్పటు ప(బడీన దైన, ఇయం లే అళిపజ్ క్రి 8==ఈ నీ లేంట్లబారు, 

క... -నె౩=కరుణ = దినమయిన - స్వ_నెః = ఎలుగు గలిగినయట్లి, విరు తేః = డాలీ) 

వులచేత గు, .కాొంగురు = భరింపళాని - శోకాం == దుఃఖముగల దాన నెన, 

మామ్ == నన్ను, ఆనుతోడిలి ఇవ = అనుసరించి యేశ్సు చున్న దియుం బో లెనున్న ది. 

తా _తటుచుగా నీవు నీవింటికి చారిగా మంచిపని కె నియమించుచుండిన యీ 
తుమైదబారు ఇవ్రడు నీవు ఒప్పరికించుటంజేసీ దీనస్వరమున నుల్సియుచున్న దై, భరింప 

రాని శోకముగల నాతోంగూడ నేడ్చుచున్నట్లు ఉన్నది 

న్యా అ లీతి. __త్వయా ౬ చేక కో బహుశో ధనుషః కార్ముక స ; గుణకృ ల్యే 

హార్వీకార్యె గుణవత్క_ర్మణి చు నియోజితాఒధిక్స, తేయ మలిపజ్ కి; కరుణ 
స్వనె ర్టీనస్వరై, ర్విరతెః కూజితె ధ్ధరుశోకాం దుర్భరదుఃఖామ్ - ని “గురు స్తు గీప్ప 
తె శ్రేష్మే గురౌ పితరి దుర్భ శే’ ఇతి శబ్దాణకావ1, మా మనురోది తీవ * ఉపసగా౯ 

త్సకర్శకత్వమ్ * “రుదాదిభ్యః సార్వధాతుకే' ఇ తీడాగమః 

(పతిపద్య మనోహరం వవుః ఫున ర ప్యాదిశ తావ దుల్లితః 

రతిదూతిపచేవు కోకిలాం మధురాలాపని సర్లపణ్ణితా మొ. 16 
టీక, _తౌవత్ = మత్కి పునరపి = వెండియు, మనోనారం = అందమయిన, 

వపుః = దేహమును, (పతిపద్య =. పొంది, ఉఊచ్చితః = లేచి మ తాం__మధుర = 

మనోహరములయిన - ఆలాప = మాటలయందు - నిసగ్ష = స్వభావముచేత నే _ 
పళ్లుతాం = గెర్పరియయిన, కోకిలాం = కోయిలను రతి...షు రతి = సురతము 
యొక్క - దూతి = తార్పుగ తెయొక్కు_ - పబేషు = అధికారములందు, అఆదిళ = 
పనిగొనుము 

తా, -టపావేశ్వ 0%, మరల నంద మయినదేవామును పొంది లేచి స్వఫావముచే 
తనే మధురఫాషణములందు నేర్చరి[మైన పెంటికోయిలను సురతము లతార్చుగ వెయధి 
కారమందు పనిగొమం 

వ్యా. (పతిప ద్యేతి, తావత్ పున రవి మసూహారం, వపుః శరీరం, (పతి 
పద్య (ప్రాప్య, ఊత్థితః సక్కా మధురాలాపేషు వీయో క్షిషు _ నిసర్జపణ్జి తాం, స్యభావ 
పగల్భాం, కోకిలాం రతిదూలిపబేషు సురతదూతి స్థానే - పాది కాజ్టాపయ - (ప్రగ 
ల్భానా మేవ దౌత్యాధికార ఇతి గావః * జీబ న స్యాపీ దూతీ శబ్దస్య ఛూ భజ్దభ యా 
ద్భ్రన్వః - వి. “అపి చూవం మహం కుర్యా చృన్దోభ క్లే త్య జే దిరమ్' ఇతి శేచిత్ _ 
ఉణాదయో బహులమ్' ఇతి బహులగ్రవాణా ద్ధ్రస్వ ఇతి వల్లభ 8, 

LT 

స 
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నిరసా (పణిప పత్య యాచితా జ టి సవపధూని చ 
నురతాని చ తాని తేరహాః స స్మర సంస స్మృత్య న తాస్సి రస్సి మే 17 

టీక ___ “హాస్త ర = ఓమదనుండా, శిరసా = తలతో, (ప్రణిపత్య = (ప్రణమిల్లి 

యాచితాని = ఏ -వేండుకొనుటలును, సవేపథూని = వణంకుతోలిహాడిను ఉపగూఢానిజ 
కా(గిలింతలున్కు తాని రహాః సురతౌని చ= ఆ యేకాంత సురతములను, సంస సృత్య = 

తలంచుకొనంగ్శా మే*కాన్సిః నాస్పి=నాక్ ఊజట లేదు 

తొ, ఓమన ధ్యా, నీవు నీశిరము నాయడుగులు సోక నాకు (మొక్కి చేసికొన్న 

మనవుబును, తమక పుగబెంపున వణ(కుచుం గావించిన కౌణిలింతలును మటీ యనుభూత 

ములును అనిగ్యచనీయర సములు నయిన యాయీకాంత సురతములును నామనంబున నెల 

కొని నాకు తీఅనినెగు లొనరించుచున్న వి. 

వ్యా శిర సేతి __ హే సృర్క శిరసా (పణిపత్య యాచితాన్సి సవేపథూని 

సకవ్చూూని * “ట్రితోఒథుచ్ ఇ త్యథు ద్చ్రత్య్యయ; = సాత్త్వకా న్హరోపలకుణ మేతత్ = 

వి “స్తమ్మప్రలయరోమాజాః స్వేదో వెవర్ష స వేపథూ 
కు వైస్వగ్య మి త్యష్టా సాత్త్వికాః పరికీతికాతాః ? ఇతి, 

ఉ పగూణా న్యాలిజ్ద నాని చ శ నఫుంసశే భావే కష తౌ న్యనుభూత పకా రాణి రవా 

ఏకాన్ఫే సురతాని చ సంసృత్య మే కానని ర్నాస్టి * అత్రి సమానకర్త్శృకత్వం 
దుర్భటం, సనూన క్రియా సేనా ౬_స్టీతి కేచిత్ 

రచితం రతిపణ్ణిత తయా స్వయ మ ష్షమ మ మేద మూర్తవమ్ 

(ధియలె కుసుమ పీసాధనం, తవ త చ్చారు వపు ర్న దృశ్య శే 18 
టీక, పే రతి పండిత=ఓ సురతకోవిదుండాా త్వయాజనీ చేతు మమ అక్లేస= 

నా యవయవములయందు, న వ సృయముగా, రచితమ్ = చెయంబడిను ఆ గవం= 

Was (వసంతసంబంధమయిన)) క, ..నం-కుసుమ = పూవులయొక్క- 

(పసాభనం౦ == ఇ సేంతు ఇదమ్ = ఇదిగో, ధియతే = నిలిచియున్న ది, తవ ఆ నీయొక్క, 

తత్ == ఆకై సేతనొనర్చినట్ట్రి చారు = అందమయిన, వపుః = దేనామ్ము న దృశ్య లే= 

అగపడదు (నశించినడి),. 

తా, సురతములందు నాళజాగాండ వయిన యో(పాణిశ్వరుండా నాయవయవ 

ములయందు నీవు రచించిన యీాయామనిపూవుల కె సేం నిలిచియున్న డి గాన్సి ఆకై సేంత 

నొనరించిన నీసుందరబేవాము ఇంతలోనే అ స్తమించినది 

వ్యా*.— రచిత మితి. హోా రతిపణ్ణిత రతికుళల్క త్వయా వు, యాజ్జై స్వువ 

య వేషు, స్వయం రచితమ్్హ్ బుతు రస్య (వొ ప్త రవం వాస నమ్ * “బుితో రబ్ 
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ఇ త్యణ్బ్బక్యయః కోసున్న ప్రసౌభనం ప్రుస్సాభరణ, మిదం, (ధ్రియతలేఒవతిస్థ తే * భృజ్ 
ఆవస్థానే ఇతి ధాతో స్తాదాదికాత్ కర్తరి లట్క్ తవ తత్ (పసాధకం చారు సున్దరం 
వప్రు స్సు న దృశ్య లే, 

5 షం A జల వ శు ర్ట విబుధ రసి యస్య దారుకై రసమూ పరిక ర్మణ సత స 

త మివుం కురు దవ్న శేతరం చరణం నిర్మితి రాగ మేహిమే 19 

టీక, _ దారు కై; డా (కూరులయిన, పఏబు భః = సురలచెత, యస్య = ఏనా 

కాదముయొక్క_ పరికరిణి = ఆలంకరించుట యందు, స్ఫృతేః = తలంపంబడితివో, 
మే తం దకీకోతరం ఇమం చరణం = నాయొక్క ఆ యా యెడమ పాదమును, ని,., 

గంనివి తే = ప్రూయ(యబడన - రాగం = పారాణిగలడానినిగా, కరు = చేయుము, 
ఏహి = రమ్ము 

తా,_(కూరాతులు సురలు నా దొడమయడుగున నీవు లత్తుకపా రాణి రచించు 
చుండగా తటాలున నిన్ను తలంచి రప్పించుకొచ్చారు నీ విపుడు వచ్చి యాపారాణి 
రచనను పూ ర్థిచేయయుము 

వ్యా. విబుక్రై రిలే. దారు కై; (కూరై _ (పాణా న్లికే కరణి నియో గా 

దితి భావః విబుడ్గా గ్షేవైః - అనభిజ్ఞత్వం చ ధ్వన్య తే, యస్య మచ్చరణస్య, పరికర ణి 
(పసాభచే - ని, *పరికమ౯ (ప్రసాధనమ్' ఇ త్యమరః, అసమాసే సతి, సృతోలని, 
త మిమం, దత్నిణీోళరం వామం, మే చరణం నిర్మితరాగం రచితెలాజా రాగం కు శే 
హ్యాగచ (| 

్ట శ ప చనా. 

. గ్య రి జసు —0 గ ర అహా మేత్య పతజ్జవతే౯నా వున రజ్కా (శేయిణి భవామి ే 

చతు? ః సుర కామినిజనైః (పీయ యావ న్న విలోభ్య సే దిని 2 
టీక,(ప్రియ = వల్లభుండా. దివి = స్వర్షములో) చతునైః = జాణ.లెన, 

సుర కామినీ జ్ననెః = అచ్చరల సమాహములచేత యావత్ న విలోభ్య నే = (నీవు) 
వలపింపంబడకముంచ్కే ఆవాం = నను ప. నా పత్జ్ద = మిడుంతయొక్క _ 
వత్మే ౯-నా = దారిచెత _ (అన్ని (పవేశము చెత ననుట), ఏత్య = వచ్చి, పునః== వెండియంు, 

గార్చున్న దానను భచవామి = ఇప్పుడె అయ్యెదను. 

తా పొకోళ్ళరా జాణలైన యచ్చరలు స్వర్ణములో నిన్ను వలపించి తమవలలాే 
వ్చికొనకముంటే నేను అగ్ని ((ప్రజేశముచే వచ్చి) మరల నీయొడిలో టూర్చుండెదను, శీ 

వ్యా: అవా మితి. ఆహం, పతజ్బవత్మ ౯ నా శలభమా ర్లైణ _ అక ప్రశన 
|] 

ల్ 
£ ల్యూ 

# 

ష్ జ్ శక 
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త్యథ౯ః - ని, “పత్వ్జుః శల చాగ్నా మార్గా రే౬ క్కే_ కరే ఖగ ఇతి వెజయ న్ట్రీ ఏ 
త్యాగత్య, పున సే ౬జా్మా-(శ్రయి ౯ఖ్యుత్సజ్దవ ర్తినీ, భ వామి సంప 'ల్యేవ భవిష్యామి 

౫వ రమానసామా ప్యే వ రృమానవ ద్వా ఇతి లట్ , హే (ప్రియ, దివి స్యర్లే చతునైః, 
సురకామినీజనె * రప్పరోగత్రై ర్యావన్న - విలోభ్య సే విలోభయిప్యునే * “యాన 
త్చు రానిపొతణో ర్స్ ' ఇతి లక్ + 

“వుదనన వినాకృతా రట్రి; కణమా, తం కిల జీవి తే తి మే 

వచనీయ మిదం న్యవస్థితం రమణ తా మనుయామి య ద్వవి 91 

క, రా రమణ = ఓ కాంతు డా, తక్ అనుయామి యద్యపి = నిన్ను 

(నేను) అమగమించి నప్పటికిని రతిః = రత్తి మదనేన వినా = మదనునిం చాసీ కణ 
మాత్రం = నిమిషనూ(త్రభుయినను, జీవితా కిల = (బతికియుండినదిగద్యా, ఇతి ఇదం వచ 

నీయం = అనెడి యీ నింద, మే = నాకు, వ్యవస్తీతమ్ = స్థిరము, అభూత్ = అయినది, 

తా. రమణు6డా, నేను నిశ్చయముగా చిచ్చు గారిని వచ్చీ నిన్ను 6 ౫లసీకొం 

దును గదా అయినప్పటికిని నిన్ను € బాసి నత.ణ మేం కరినాత్తురాలను నేను మృతింజెంద 
నందున్న “మదనునిం చాసీ రతి కుణమాత మయినను (బదికి యుండిన దటి అనెడి 
లోకుల యాడిక నాకు స్ట్ నుయినది గదా, 

వ్యా._మద నే "నతి, హె రమణ, త్వా, మనుయామి య ద్య ప్యనుగమిహ్యో 

మ్యేవ * “వ_ర్రమానసామో"ప్వే వ్వర్తమానవ ద్యాి ఇతి లట్ _ని “య ద్య ్సీ త్యవధా 
రణి ఇతి శేశవః - కింతు రతి ర్యద నేన, వినాకృళ్ణై వియోజితా స తీ త్వథ౯ః 
* సుప్పు పేతి సమాస, కుణమా(త్రం జీవితా కి లే తీదం, వవనీయం నినా మే మమ, 
వ్యవస్థితం స్థ: మళ్ళాత్. 

[క్రియతాం కధ మన్న ్ రవుజ్జనం పరలోశకా _నరితస్య చే మయా? 

సమ మేవ గతో=స్యతర్కితౌం గతి మచ్లేన చ జీవిలేన చ 22 

టీక..__ప, .. స్టిపరలోక == స్వర్దమందు _ అన్తరితస్య = వ్యవహితు. 
డవైయున్న - (నృతుండ వైన యనుట లే=నీకు మయా = నాచేత, అ నం 
అ న్స = కడపటి - మజ్జనం = అలంకారము కథం (కియతౌం = ఎట్లు చేయబడును, 

కుతః = ఏలయనగా అశ్చేన చ = ఒడలితోడనుు జీవిలేన చ = (పాణముతోడను, 
'సముమ్ = కూడే అతర్కి_తాం = ఊహి౦పంబడన్సి గతిం = దళన్తు గతః అసీ = 

పొందినవాండవు అయితిని, 
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తా మృతునికి నీకు కడపటియలంకారము నే నెట్టు చేయగలను ఏలయన, 

నీ ప్రాణముతో యాడ నీ చేసాముసయితము నష్ట మై పోయినదిగ దా 

వ్యా. |క్రియతా మితీ._ పరలోశేఒ_న్దరితస్య వ్యవహితస్య - మృత స్యే 

త్యథక౯ః తే తవ మయా న్లరమణ్ణనం, కథం శేన (ప్రకాశేణ్య (క్రియతాం * [క్రియతా 

మి త్వ(త్ర కామచాశే లేట్ బోధ్యః - (దుతద్ధస్య లే యే దృమజ్జన మపి న సంభవ 

త్రీ త్యభథ౯ః, కుతః _ అజ్రేన చ జీవిలేన చ సమం స హూ ఛాతర్కి తౌ నువిచారితాం, 

గతిం గనతోజసీ, ఇహా మృతశరిర మప్ నాస్తి కస్య నుజ్దన మితి భావః, 

బుజుతౌం నయతః చ్ రామి తే శర ముత్సబ్దని పజ్షాధ న్భ సః [28 

మధునా సహ సస్మితాం కార నయనోపా నవిలోకితం చ యత్, 

టీక శరమ్ = బాణమును బుజాతాం = అవ కతను, నయళత;ః = పాందిం 

చుచున్నవాండవ్రై ఊం. నః-- ఉత్సేజ్ద = ఒడియం౦దు - నిషక్ణ = "నెలకొన్న - 

ధన్వనః = విల్లుక లిగినట్లి తే = నీయొక్క, మధునా సవా = వసంతునితోడ్ని సని 

తాం = చిజబునగవుకోం గూడుకొన్న, కథాం = సంఫాషణమును న. తంచ- 

నయన == కన్ను లయొక్క జ ఉపాన్త = కడలచెంతేనుండి - వీక్షణం = (నన్ను 

చూచిన) చూప్రు యత్ = ఏదికలదో దానిని, స్మరామి = తలంచుకొనుచున్నా ను. 

తా,.నీవు వింటిని తొడయం దుంచుకొన్సి బాణమును చేతులతో వంకతీర్పు చు, 
వసంకునితో చిజునగ వుతో ముచ్చడించుచు నన్ను కడకంట చూచిన చూప్రను తలంచు 
కొనుచున్నాను : 

వ్యా - బుజుతా మితి ___ శర, మృజా తొ మార్దవం, నయత, ఉత్ప చే నిష 

మజ్క-గతం - ధను ర్యస్య తస్య * “ధనువ శ్చి ఇ త్యనజ్ఞాదేశ, తే తవ మధునా 
వసచన్తేన సవా - ని “మధు దై౯బత్యే వనవన్తే చ మైతే చి ఇతి విళ్వః, సస్మి తాం కథా 
మాలాపం, తథె య న్నయమోజా న్లవిలోకిత మపాబజ్బవీ క్షణన్ త ఇ త్యనుపజ్వః, త్ర 

చ్చ స్మరామి 

ఇద్య ం ఆధ అట్ క ల కా 
క ను తే హృద యజ్ఞమః సఖా కునువూ యోజిత కారు కో మధుః¢ 

నఖ ల్మూగరుపూా వినాకినా గమితః సో౭_వి నుహృద్దతాం గతిమ్ ౯24 
టీక.__సృాదయబజ్దమః = (నీ మనస్సునకెక్కిను తే సఖాజు నీ చెలికాడు, 

క్ ..కః---కుసువము = పువ్వులతో - ఆయోజిత = కూర్చంబడిన - కార్ఫుకః = విల్లు 
Festa నే 

గ Fe 
Hl 
ట్రం... 

గలవాడు మధుః = వసంతుండు, కను = ఎక్కడ (ఎక్కడి కేగి నాడు, సః 

kL 



చ తు న్ స్స రః 151 

అపి = అతండు కూడ్క ఉ.. సౌ_ఉ(గ = తీవమయిన _ రుషా = కేపముగలవా( 
డయిన సీనాకినా = ఈశ్వరునిచేత సువ్భాద్దతాం _ సుహృత్ = చెలికా ((డయిన 
మదను) నిచె _ గతాం _ పొందయడిను గతిం=దళను (భ సృత్వమున్సు, గమితీః న ఖలు 

వాందింపంబడ లెదు గదా 

తా. నీకు పూనువిల్లు కూర్చి యిచ్చు నట్టి నీనెచ్చెలి వసంతుడు ఏమయి నాడు? 

ఆతనింగూడ తీ వకోపు( చశ్వరుండు నిన్ను 6 గావించినట్లు భస్మము గావింప లేదు గదా€ 

వ్యా*— శే చ కూ హృదయం గచ్చ తీవ్ర హృదయంగ మో వాద్య ః శ లు 

6 అ జ్, జోగ్, ఇ న 6 జస జో చ్చళికరణే *గ మేః సుఫ్యుపసంఖ్యానమ్ి ఇతి ఖ చ్చ9త్యయః * ఆరుర్షి (ప దజ న్సస్య 

ముకి ఇతి మమాగమః, తే తవు సఖా కుసంమై - రాయోజిత మారచిత _ కారుకం 

యేన కార్తుకనిరాతా మధు ర్వసన్దక;క్వ ను క్వ వా- గత ఇతి శేషు అథవ్యాసోట, 

ప్యు(గరుహె తీవకో కేన, పినాకి "నేశ్వు రేణ, సువ్ఫాదా ముద సేన - ౫తౌం ('పాష్తాం _ 

గతిం భస్మతా మి త్యేథ౯ః, న గమితః ఖలు న (పాపితః కిం- ని " జిజ్ఞాసౌనునయే 

ఖల ఇ త్యమరః 

అధ తైః పరిబెవితాత్నరై ర్హృదయె దిగ్గశరై రి వాహతః 

రతి ముభ్యుపపత్తు మాతురాం మధు రాతాన మదర్శ్భయతీ స్రరః 25 

టీక అభ = అంతట (ఇటు రతి విలపింపణగా), (లేకి పరిదెవిత అతు.3 ;=ఆ కు 

లాపవచనములచెత, హృదయే= ఎదలో, ది.. వైః-- ద = విపముపూసిన _ శరైః = 

బాణములచేతనుం బోలె, అవాతః==కొట్టంబడనవాం డై, మధుః= వసంతు(6డు, ఆతు రాం= 

ఆపన్న రాలయిన, రతిమ్ == రతీదేవిన్మి అభ్యుపపక్తుం_ = ఓదార్చుటక్కు ఆతానం = 

తన్ను, పురః = ఎదుట్క అదర్శయత్ = చూపుకొ నెను. 

తా,__ఆతిఠనం బనవుచున్న రతీచేవియొక్చు_ యావిలాపవననములు విసము 

పూసీన ములుకులుంబో లె గాడంగా వసంతుడు ఆపదలో మునింగియున్న యారతిని 

ఓ చార్చు వాడై ఆమెక్ ఎదుట నగప డేను, 

వ్యా. అ జీవీ. అథ లేక పరిదవితాకు3 ర్భ్టలా పవచనె, గ్లదయే, 

దిగ్ధశరై ర్విపలి_ప్తముఖైః శరై, ర వాహతః సక్ - ని “వపా శే దిిలి_ప్పకౌ' ఇ త్యేమరః, 

మధు ర్వస న్న; ఆతురా మాపన్నాం, రతీ మభ్యుపపత్తు మన్నుగహీతుమ్ - ఆక్వాస 

యితు మి త్యథ౯ః - ని. “అభ్యుపప త్రీ రనుగవాఃి ఇ త్యమరః - ఆతానం పురోఒ దర్శ 

యత్ ఆవి రభూ డి త్యథ౯ః, 
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క ' మవే్య 'కరోద సా భృశం, _స్తనసంబాధ మురో జఘాన చ, 
ష్ / 13) 

a టా ఆరతీ చేవి తమ్ = వంసతుని, చేత్యు. = కొంచఛి, కా = 

. = ఏడ్చెను, స్తన సంబాధం = -సనములకోొ బాధక లుగునట్టుగా, 
-్ స గా), ఉఊరః = ట్ మును జఘాన చ = కాట్టుకొ నెను, (ఏల యన, స్యజనన స్య = 

బో బంధువుయొక్క_, పురః = (మోల, దుఃకిం = కోకము, ఏ...వవివృత = తెజవ6 

బడిన - ద్వారమ్ ఇవ = వాకీలీకలదియో యననట్లు ఉపజాయలే = ఉప్పతీల్లును, 

తా, _వసంతునిం గాంచి రతీదేవి మిక్కాలి యేుడ్చెన్సు స్త సనములకు బాధకలుగు 

నట్టుగా (గటిగా) అమన బాదుకొ నెను, ఏలయన, బంధునియెదుట సృాదయములోని 

దుఃఖము తలుపుతీ సీ-వెచినట్లు బయటంబడను, 

వ్యా. త మిలీ. సా రతి సం మధు మ వేత్యీ దృష్వ్వా; భృశం రురోద్ర 

స్తనౌ సంబాధ్య _స్తననంచాధమ్ * “పరిక్టిశ్యమాచే ది ఇతి ఇముల్క్ ఉరో, జఘాన 
తాడితవతీ దృ తధా హీ స్వజన స్యాగ్రతో దుఃఖం, వివృత మపసారితం - ద్వారం 
కపాటం - యస్య తృ ది వోపజాయత ఆవిర్భ వతి ఉచ్చ ఎఫ్టళిం (పవ రత ఇ త్యు 

శ్చే్రకాల్సి పాయః 

ఇతి నైన మువాచ దుఃఖతా * నుహృదః పశ్య వసన్స కిం స్థితమ్ * 
త దిదం కణకో విశీర్యతే పవనై రృస్మ కపోతకర్చురమ్.! 27 

టీక దుఃఖితా = శోకముపాలయిన, సౌ = ba ఏనమ్ = వనంతుని, 
ఇతి = ఈచెప్పంబోవునట్టు ఊవాచగ = పలి తెనుకూడ , హేవసన్హ = భరహాముల్స్ 

పళ్య = చూడుము సుహృద? = (నీ చెలికాని సంబంధవుయఖినది, 'కిం ' ఫ్ ట్ల చ 

మిగిలియున్న దో, తత్ ఇదం == ఆయిద్సి క...రం--కపోత == పావురమవప కీ ఓ కక 
రం = చితవర్గ మయిన, కణశీ = పొడుమయిన్క భస్మ = బూడద్క పవనెః = గాలి 

చెక్క వికీర్య లే = చల్లబడుచున్న ది 

తౌ __మునుపు పనవుటయగాక దూఃఖాతీశేకమున రతీ వసంతునితో యిట్లు 
మరల పనవందొడంగినది. ఓయి వసంతు6డా, చూడు నీ మిత్తురిండు ఇదె యిట్లు బు గి 
యయినాండు , పావురమువలె* పలువెన్నలు గలదైన యాతని 6బాబూడిదను గాలి 

పొడిపాడిగా దెసలకు విరంజిమ్థుచున్న ది.' 9 

వాన్ కాలా ఇ తీరి, దుఃఖ మ స్యా; సంజాతం దుఃఖితా _ సంజాతి దుఃఖే. 

త్యర్థః 4 తారకాదిత్వా దితేచ్, స్తా రతి శేనం వసన మి త్యువాచ చ - చకార 

ప్రూరో వసులు సా వసన పశ్య సుస్ఫద _స్తకత్సఖస్య, కిం స్థం కీ cal 

ప 
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ముపస్థీతం, త దిదం, కపోతకర్చురం పొ రావతేశబలంర, కణళ క్యూర్చిభరాతమ్ * ఆల్బా 

థ్ చృ స్ప్రత్యయః భస్మ పవనై, ర్వికీర్య తే విక్షిష్య కే పశ్య, ఛస్మిభూత _స్టే సుహ్న 
ది త్యర్లః 

గా mr! orem 

అయి సంపతి దేహి దర్శనం, స్మర, పర్యుత్సుక వపు నూధవః, 
అగ 5 = ఆం ఆధ లా దయితా స్వనవస్థితం నృణాం, న ఖలు (ఎవ చలం సుహ్ఫృజ్జ న,28 

టీక, అయి స్మర=ఓయి మన థుడ్మా సంప్రతి = ఇప్పుడు దర్శనం చేహి=ా 

దర్శనము ఇమ్ము (అగపడుము అనుట్స, ఏప౩=వీ(డుగో, మాధవః == వసంతుడు పర్యు 
త్ఫుక ః=ఊమిళ్లూరు చున్నాండు, నృణాం= పురుషులకు దయితాసు = (పియలయందు, 

(పేమ= చెలిమి అనవస్థితం = నిలుకడలేఏిది, సువ్ఫాజ్జ్ఞనే తు=మిత్త్రులయందు ఆన్న నో, 

చలం న ఖలు=చపలము గాదు గదా, 

తౌ... మన్యథుండ్యా నాకు దర్శన మోికున్నను నీ వయస్యునికి వసంతునికి 

ఇమ్యు, అతండు నిన్ను6 గన నత్యంతము ఉఊవ్విళ్లూరుచు న్నా డు, ఫురుషుల చెలిమి 

(పీయలయందు స్థిరము కాకున్నను మిత్త్రులయందు స్ట్రము గదాం 

వ్యా --అ యీటి __అయి స్మర సంపత దర్శనం, లలు. DS మాధవో 

వస నః పర్యుత్సుక స్త పద్దర్శ మోత్క_జ్ఞితః, తామ ప్య నాదృతవతోఒ స్య క్రో 

మాధవ ఇ త్యాశ జ్కా్యాహ--నృణాం పఫురుపాణాం దయితాను, (పే, మానవస్థిత 

మస్టిరం ఎ నలమి త్యర్థః, సువ్భాజ్జ్ఞ న (పేను తున చలం ఖలు 

స ఈద్భకాః సుహృదః కలి నస నీ త్యాశజ్బు్ట న కోట ప్ప్ త్యాహ.--- 

అమునా నను పాశ్వ౯వ ర్రినా జగ దాజ్ఞాం శునురానురం తవ 

బిసతన్తుగుణస్య కారితం ధనువః పెలవస్రస్సప రః 29 
వాలి టి 

టీక, నను=Kఓ మదనుండా, పా ,.నా- బాశ (౯౫ (నీ)చెంతళు య వ ర్తినా= 

ఉన్న ట్లి, అమునా= ఈవసంతునిచేత్స ససురాసురం = బేవదానవులతో. గూడుకొన్న, 
జగత్ =లోక ము బి. 2.న్య - బిస=తామరతూంటియొక్క_ - తన్తు=దారము - గుణస్య 

నారిగాగలదియు సపే...ణ8 - పేలవ = కోమలములయిన _ ఫుప్పు = పువ్వులు - 

ప త్రీణః= బాణములు గాగలడియ్య (అగు) తవ ధనుషః=నీ వింటియొక్కు, ఆజ్ఞాం = 

పంపును, .కారితమ్ = చేెయింపంబడి నది షు 

తా,__మదనుండా తామగతూ.టిదారంపునారితకో కోవములఫ్రుప్పబాణంబు 'లేయు 

నీయత్యంతదుర్చలధనుస్నునకుు లాంగ్కి ఇతరులమాట చెప్ప "నేల బేవదానవులు 'సయి 

20 | 
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త్రము నీయాజ్ఞను నెజవేర్పుట యీవనంతుని (ప్రభావముచేతం గదా. ఇతనికి సయితము 
నివ్ర దర్శన మోక్ుండుట తగునా ? 

వ్యా. అము "నేతి, నను మదన, పార్శ గవ ర్తినా సహచర కకామునా వస 

వన్న 'ససురాసుగం సురాసురసహితం జగ ద్భిసతన్తుగుణస్య మృణాలనూ[త్రమార్వీ 

కస్య ేలవాని కోమలాని _ పఫుస్పా జ్యేవ - పత్తిిశో బాణా _ యస్య తస్య, తవ 

ధనుష ఆజ్ఞాం కారితం _ జగ దాజ్ఞా కారి తే త్యర్థః * “వాతో రన్యతరస్యామ్' ఇతి 

జగతః కర్శత్వమ్, 

గత నవ న తే నివర్తతే స సఖా దీప ఇ వానిలాహతః, 
అహ మస్య ద లేవ పశ్య మూ మవిపహ్యావ్యస నేన థూమితామ్ 80 

టీఠ. సః తే సఖా = ఆనీ చెలికాడు అ ,తః - అనిల = గాలిచేత - 

అవాతః =కిొట్రణబడన (అర్వంబడన), దీపః ఇవ=దీపమువల్తె గత; ఏవ= పోసే పోయి 

నాయడు న నివర్షిలే= మరలి రాండు అహమ్ = నేను అస్య = అతనియొక్క, దకా 
ఇవజ==వర్టివలె (నున్నాన్రు అ. న -_ అవిపవ్యా=భ రింపరాని _ వ్య'స నేన= దుఃఖము 

చెత, ధూమితాంజపొగగలదానిన్తి మాం పశ్య ==నన్ను 6 జూడుము 

తా __ ని చెలికాండు గాలికి ఆజేసోయిన దీపమువలె పోయినాండు ఇక 

మరలి రాండ్రు నేకు దుఃఖ మనుపొగ (గ్రమ్థినదాన నై ఆదీపమయొక్క_ వత్తివలె 
మిగిలి యున్నాను, 

వ్యా,---గత ఇతి,స తే సఖ్యా అవిలాహతో వాయుతాడితో, దీప ఇవ గత ఏవ 
న నివ ర్రతే, అహృ మస్య దీపాయమౌా నస్య, దశా వర్తి రివ తిషస్టా మోతి శేషః_ని. “దశా 
వరా వవస్థాయాం వస్తాశస్తే స్యు రకా అపి ఇతి విశ్వ కుత అవిషవ్యావ్యసనేన 
సోఢు మశక్యదుఃఖ్మ పక కణ, ధూమితెం 'సంజాతభూమాం, మాం పశ్య, ధూమవ త్వా 

న్న పడీ పదశా సామ్యం ధూమ శ్చ వ్యసన మే వే త్యర్థః 

విధినా కృత మర్ధవై శ సం నను మాం కామనే విముఖ్బృతా, 

అనవా స వ స్ యిని సంశయ దుమే గజభ్నే పతనాయ వల్లరీ, 81 
షై టీక _నను=మీయి(వసంతు౬డా), కాగసువఢే=కుదనుని చంపిమాం నిమఖ్బ తా 

నన్ను వదలినట్టి, విధినా = దైవముచేత్క ఆర్ష వైశసం = సగము కొలయీ, కృతమ్ = 
చేయంబడినది (ఆందలియుపాయ మే మనగా అనపాయిని = దీని నాశయించిన $౫ 
'ఆపాయము ఉండ దని నముకొ న(బడిన, సంశ్రయ (దు మే= అండ యయినవృత్నేమ్సు లకి 
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గ్నే-౫జ = ఏనుంగుచేత _ ఛ్ న్న్న సతి = కూల్చంబడినది కాంగా, వల్లరీ = తీయ, 

పత చాయ (భవతీ) = కూలిపోనును. 

తౌ విధి కామునిమాత్రము చంపి నన్ను వదలివేయుటలో నగముకొలచే 
తనే నిండుకొలను సాధించినాండు అనంగా నన్ను చంపకయే చంపినాండు; భార్య పతి 
యొక్క_'సగము గావునను, ఇద్దటుం గలసీ యేక పడార్థ మే గావునన్కు ఆయేక ప దార్థములో 
అతనినిమ్మాత్రము చంపుట సగ మును మాత్రము చంపుట్క దానిచేతనే నాచావు నిక్కము 
గావున ఆతనికి సగమ్ము పయాసశే నిండుఫలము కలిగినది. దీని నాశ్రయించి యున్న యెడల 
అపాయము కలుగ దని తీ నముకొని ఆ శయించియున్న చెట్టును ఏనుంగు కూల్చిన 
యెడల తీగయు కూలనే కూలును గదా నాగతియు నట్రిద మైనది. 

వ్యా. విధి నతి, నను వస స్ప, కామవరే వుదవవ భే, మాం, విముఖ్బు తౌ 

వర్షయతా _ అనూరియ తే త్యథకా విధినా దైవేన, విశనతి హీన స్తీతీ విళసో ఘా 
తుక్క * పచాద్య చ = విశసన్య కర్మ దక సమ్ ౫ యువాదిత్యా దణ్బ్బత్యయః ఆ అ 

.వెశేస మధ౯వధః - కృతమ్ - వి, “అక్టో వా ఏష ఆక మో యత్ పత్నీ' షటి [శు లేః- 

పత్యుః స్వస్య "చాశ్రయా[ళశయిభూత యో రేక పదాభ౯ త్యాభి పాయే రాధోలా క్షి; = 

తధా చెకదేశవణు చెశా సర స్వ్యాపి వధనియనునా నా మపి విధి రభ్ను న్నే వ హతవా 

నితి తాత్సర్యమ్; ఏత చే వోపపాదయితి _ అనపాయి న్యనపాయిల్వేన విశ్వ స్తే సం 
(శ్రయ దుమ ఆశ్రయవృ వే, గజభ న్న సతి, వల్ల రీ లతా పతనాయ - భవ తీతి శేషః- 

పతితు మేవ సాల మి త్యథ౯ః * *ీతువుధా౯ చ్చ ఫావవచనాత్ ” ఇతి దతుధీ౯, 

సంప్ర త్యన_న్హరక త౯వ్యం (పొథ౯ాయ తే a 

త దిదం |కీయతా వున నరం భవతా బన్గుజనప్రరాకాజ నమ్, 

వ్ సరనా న పతు మ్ వలే ధు రాం జలనాలిసర్హ నా ్న ను మాం (పాయ ప న్ రన్సికమ్ లి 

టీక,..తత్ = కావున భవతా = నీచేత అన్నన్సరం = అవ్యలిదైన, బన్టుజిన 
(ప్రయోజనం = బంధుజనులకృత్యము, [క్రియతాం = చేయలుడునుగాక్క నను = ఓయి 

వసంతుండ్చా విధురాం*మాం=వివశు రాలనెన నన్ను జ్య --త్ --జ్వలన = నిష్ప్రయొ 

క - అతి సర్టనాత్. = ఇచ్చుట చేతను, పత్యుః= (నా) సెనిమిటియొక్కొ_, అ న్లికం= 

-చంతను, (పొపయ=పొందింప్రము, 

తా. కావున నీవు ఇంక నాకు చేయవలసీన చాచెప్పుడ్డి బంధుకృత్యమును 

చేయుము, ఓయి వసంతుండా దుఃఖనివళనగుటచె స్వయముగా చిత ేర్చుకొని నిష్మ 

“పెట్టుకొన నళక్త స్రైన నన్ను అగ్ని (ప్రవేశము చేయించి నాభ ర్రకడకు చెర్పుము. 
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౨ వ్యా-ాత దితి త త్రస్తాత్మారణా దుక ప్రకారేణ - అన్యధా౬పి నురణ 

స్యావళ్యంభాచా ది త్వ భ౯ః, అన నరం, భవ, తేదం వతమ్యుమాణం, న వ 

బన్గుకృత్యం, కియతామ్ * (పాథ౯ నాయాం లోట్, త దే వోపదిశతి - నను వసు, 

విధుర"0 వివకాం మాం జ్వలనాలిసర్షనా దగ్ని దానాత్ - పత్యు ర_న్లికం (ప్రాపయ 

అగ్నిప్రవేశం కార యే త్యథ౯; 

క _రవ్య కాయ మథక౯; తగా మి చాక అ 

శశినా సహా యాతి కౌముదీ, సహ మేఘేన తడిత్ [పలీయతే, 

(పసమదాః పటిన _తృ౯ాగా ఇటి క పన్నం ఫా విచేతనై రపి లలి 

టీక. whl = వెన్నెల్బ శశినా సహ = చంద్రునితో. గూడ్క యాది = 

పోవును తడిత్ = మెజిప్ర్కు మేఘేన సవా = మేఘనితో( గూడు (పలీయతే = నళిం 
చును (పమదాః = చెలువల్కు ప .*గాః--పతి = సెనిమిటియొక్క_. - వ_్తేకా=-మార్ట 

( 

మును - గాః = పొందువార్కు ఇతి = అనునది విచేతనెః ఆపి = వివేకములేని వాని 

చత సయితము, (పతిపన్నం జ ఎజుం౦గ(బడియున్న ది. 

తౌ "నెల (కుంకినచో “నిలతోం గూడ వెన్నెలయు నశించును మేఘము నళించు 

నపుడు "పొజుఫును దానితో నాళ మొందునుు ఈరీతిగా తలు పతి పోయినగతి నే 

పోవలసీనవారు' అని అచేతనములకు సయితము ెలిసీ సియున్న్చ ది. 

వ్యా, శశి "నేతి _శాముదీ చన్టి)కా శళినా సవా యాతి శశి న్వ స్త మితే 
స్వయం నశ్య త్రీ త్యిథ? 8, తడిత్ సాదామనీ, మేఘేన సహా, ప్రలీయ తే (పశ్యతి 

శకర్తరి లట్, (పమ దాః చ్ర్రయః, పతివత్మ్శ ౯ గచ్చ స్త్ నీతి పటివత్మ్ ౯ గాః న సక 

గామిన్య, ఇ క్యేత, ద్విచెతవై రల్పచేతనెః _ ఆ అవి వేకిని ర ఫీ ప్ త్యథ౯ - నాథ స్తు “ప్పథ 

౫ నెః' ఇచి పపొర, (పతిపన్నం జ్ఞారమ్ - ' అలవణా యచాగూా$ి es 1 కన్యా 

ఇతివ దల్పత్నాభి పాయేణ విచేతనై ర పీతి నిదే౯ాశః, పతివత్మ౯-గా ఇత్య(త స్పృతిః - 
క్ “ఆరా౬౬ తేజ ముసిరే వాపా స ఫతే మలినా కృకా 

మృశే (మియేత యా పత స్య సౌ టైం శ్రీ జేయా టల! ' ఇతి, 

rr నాక్ om 

అము నె వ కపాయిత స్తని సుభేేన వ్రియగ్యాతభస్యనా 

నవపలవసం సే యథా రచయిస్యామి తనుం విభావసా.. ల 

టీక. సుభ గేన = అందమయిన అమునా = ఈ, (పి క క పసంకు 

తుని = గ్యాత = మేని = భస్మనా = బూడిదతో, క ..నీ__కపాయిక =,వన్నెయి 
డంబడిన = _స్తనీ ఆ _ప్రవములుకలదానవై. నవ పల్లవ సం స్తకే యథా = (కొం దలిర్తుల 
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పానుఫునందుం బోలె విభావసౌ = చిచ్చు నందు, తనుం = శరీరమును రచయిసాగ్టిమి= 

ఉఊంచెదను. 

'తా,.- అంద మయిన యూ (ప్రియ దెహూభన్యముె కుంకునుగా కుచములయం౦దు 

ఫూసీకొన్సి లేంతచిగుళ్ల పౌనుపునందు ఎంత (ప్రియముగా కయనింప నగునో అంత(ప్రీయ 

ముగా అగ్ని యందు శయనించెదను 

వ్యా. అము నేతి. - ఆము నా పురోవ రిన్సా సుభన శోభ నేన్స (ప్రియ 

గాతభస్మ నైవ - ఏవకారో మజ్జానా_న్దరనివృ త్తే గిథ౯ః, కపాయితే సనీ రళ్లోత_స్తనీ ఆ 

వి. “రాగ కాశ కహాయోా౭ స్రీ నిర్వాసే సౌరభిరసే ఇతి 'వెజయ న్ఫ్, నవపల్గ్లవ 

సం స్పశి యధా నవపల్లవతల్ప ఇవ, పవిఫావసా వహ్వా, తనుం శరీరం రచయిప్యామి 

సిధాస్యా పూ త్వభ౯;ః, 

కునుమా సరే సహాయ తాం బహుశ: సామ్య గత Re వూవయాః, 

కురు సం|పతి తావ దాను మే (పణిపాతాష్టులియాచిత న్చితొమ్, లర్ 

టీక. హే సౌమ్య = ఓయి సాధూ, త్వం = నీవు) అవయోః = మా క్రిరువ్రుర 

కును, బహుళః = పలుమాబు, కుసుమ ఆ సరణే = ఫూంటాన్పునండు సహాయతాం౦= 

వెలికారమున్సు గతః = పొందితివి (చేసితివి సంప్రతి = ఇప్పుడు (ప్ర = తకం పణి 

పాత = (మొక్కు_తోడి - అలి = శీలుమోడ్పుతో - యాచితః = వేండుకొనంబడిన 

వాడవు అశు = త్వరగా మే = నాకు చితెం = సాదను, కురు తావత్ = పేర్పుము, 

తా. ఓసాధ్యూ నీవు మా కిరువురకును పలుమాజు వూంబాన్నును రచియింప 

సాయపడుచుంటివి; ఇదె నీకు అంజలిచేసీ (మొక్కు_చున్నాను, ఇప్పుడు త్వరగా నాకు 

సొద "పేళ్చుము, 

వారా. కుసు మేతి _-- ఫీ సౌమ్య సాథధో త్వ, మావయో రతిపబఖ్బు భాణ 

ర్య ర్నహుశ్తో బహువారం, కుసుమా స్తరణే ఫుష్పశయ నే, సహాయతాొం గతః, సంపత్తి 

(ప్రణిపాతాళ్షులి నా యా-చిత; అజ-లిపూర్వక ౦ (ప్రార్థితేః సన్ని త్యర్థః, ఆళు మ్కే చితాం 

కాస్ట్ర నయం కురు కురుప్వు; మై హా త థా ము (తోపకర్తవ్యం మి తే ణే త్యర్థృఃం 

త్ర దను జలనం మదర్పితం త్వరయే రయ్ణచాతఏజ నై 

విదితం ఖలు తె యథా సరః క్షణ మె పఫ్యుత్సహ తే న మూాం వినా,లి6 

టీక,-.-తఠ్ = చితపేర్చుటక్కు అను = అనంతరము మ తం ముడ్ = 

నాయందు = అర్చితం కా ఉం౦ంపంబడన, జ్వ్వలనం మన నిప్పును ద. . * వెంాదవీణవాత= 
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మలయమారుతముయొక్క - విజనెః = సంచారణములచెత, త్వరయే; = త్వర పెట్టుము 

(త్వరగా మంట పెట్టుము, (త్వర యేల యనగా, కే విదితం ఖలు = నీకు తెలిసియు 

న్నదేగద్యా యధా = ఏవునం౫గా, స్మరఃజ= మదనుడు మాం వినా = నన్నయాసి, 

కమ్ అపి = నిముస మేని న ఉత్సహా లే = సుఖ ముండదు 

తా. సాద పేర్చిన త ర్వాత నాకు నిప్ప పెట్టి మలయమారుతములను వీచి తరగా 

మంట పెట్టుము త్వర మేల యనంగ్శా కాముడు నన్ను. బాసి నిమసమయినను సుఖ 

ముండ డని నీకు విశదమే గదా 

వ్యా ఎత ద న్వితి._--త చ్చీతాశరణ, ము న్భన నరం, ము య్యర్సితం మదర్చితం, 

జ్యలన మగ్నిం, దక్నీణవాళవీజునై ర్యలయమారుతసంచార కై, 'స్వ్వరయేః త్వరితం జ్వల 

యే త్యర్థః; త్వరాహాతు నూవహా- తే తవ - విదితం ఖలు * “ మతిబుద్ధిప్రూజా స్టేభ్య ర్చి 

షతి వ ర్రమానకే రః - తదో్యో గాత్క_ గ్రరి షష్టీ యధొ యేన (పకా రేణ్క సరో, మాం 

వినా కణ మపి నూత్సహ తే స హృహప్యతి, తథా తయా ee మే వే త్యర్గః, 

ఇతి వావీ విధాయ దీయతాం సలిల స్యాజలి ఆక ఏన నె, 

అవిభ జ్య పరత తం మయా సహితః వాస్యతి తస WEE లి? 

టీక __-అపిచ = మటియ్సు, ఇతి=ఇట్లు నాకు ఆగ్చి సెసంగ్కి నౌ = మాకు ఇరు 
వురళు, ఏకఏవ = ఒకటియే, సలిలస్య డా నిటియుక్కు, అష్షులి? = దోసీలి, దీయతాం= 

ఈండును గాకు తం = అదోసిటిని సః లే PS ఆయన నీ చెలికాడు, పర(త్ర= 

పరలోకమందు మయా సహీతః = నాతో గూడుకొన్న వా(డై, ఆవిభజ్య = పంపకమే 
సేయకయే పాస్యతి = _తావును 

తానాకు అన్ని నొసంగిన తర్వాత మాకు ఇరువురకుకు ఒక్క_టియే జలాంజలి 

ఇమ్ము, ఇరువురకు నొక్కు_టియే యేల యనంగ్యా ఆనీ మిత్తు9డు కాముండు పరలోకమున 

నాతోయణాడుకొన్న వాండె పంపకము చెయకయే (తౌనును కలసి (శౌవుటయే ఆయన 

కష్టము అని భా. 

_'వాన్టంా ద తీవ్ర, అప్స్, వా త్యేవం, పిధాయ కృత్వా, నౌ వాఖ్య, మేక 

ఏవ్క సలిల స్యాష్షాలి ర్టియతామ్స్ త్ర మజ్లులిం వా దనం 'నఖా, సరః, పరత్ర 

పరలోక్సే మయా సహితో ఒవిభజ్య పాస్యతి 

పరలోకవిభొ చ మాధవ, సర ముద్దిశ్య ఏలోలపల వాః 
కాలీ ళ్ ౧౧ అ 

= అస అధ్య జ ఒంట ఇల్ల జస నివచుఃి సహ కారమ్టారః; (వీయమాతపసవ్రూ హ్ "లె సఖా. లర 
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టీక, = (కించ = మజియు, (హౌ) మాధవ = ఓవసంతుడ్యా పరలోకవిధా= 
వీండోద కాది కర్త్శయందుు సృరకొ ఊద్దిశ్ళ్య = మన్మథుని ఉద్దేశించి (మన థునికి), వి 
వనాః==విలోల ౫ చలించుచున్న క పల్ల వా; = చివుళ్గుళల వెన, సవాకార మరీ == 
మౌావిపూగు_త్తలన్సు నివపేః = ఒసంగుము, హీ = ఏలయన, తే సఖా = నీవ మస్యు (డు, 
(దై. + *వః---(ప్రియ= ఇష్టమయిన - చూత పసవః = మాని వూవులుగలవాండు 

తా _ఓవసంత డా, పిండిోోదకాదికర, యందు, కామునికి కదలుదున్న చిగుళ్ల 
తోడి మావిపూగుతుల నొసంగుము ఏల యన, సవయస్యునికి కామునికి మావిప్రూవులు 
(వ్రయము గదా 

వ్యా. పరలో శేతి కించ, హే మాధవ వస _న్హ పరలోక విథా వీణ్లోదకాది 
కర్మణి స్మర ముద్దిశ్య, విలోలాః పల్గ్లవా యాను తాః, సవాకారమళణురీ శర్చూతవల్లరీ, జాల క ది షో జ మ ర్నివ పే వహ్, హ్ యన త్మా_రణాత్, లే సఖా స్శరః, (పియా కూత పసవా 
యస్య 'స తధా కః 

అ 3 

బలి దెనావిము క్తయే సిలౌం రతి మాకాశభవా సరస్వతి 

శ ఫరిం [హాదశోసవిక్ష బాం (పధమా వృష ర్ వాన్యకమ్బ్సయతీ , 89 
టీక ఇతి = ఇట్లు చే,.,యే_.. దేవా = ఓడలియొక్క. - విమ కయే = 

త్యాగమున్నక్స స్థితాం = కడంగిన రతిం = రతీదేవిన్సి ఆకాళభచా = ఆకసమునందు 
పుట్టనదైన, సరస్వతీ = వాక్కు, (హా... బాం---(హాద = మడుగుయొక్క - 
శప = ఎండుటచేత _ విక్లణాం = డిల్లపోయిన శఫరీం = ఆ(డుబేడిసను, (ప్రథమా 
వృప్రీః ఇవ = తొలకరి వానవలె, అనృకమ్నయత్ = కనికరించెను 

తా  __ఈ విధముగా శరీరమును త్యబించుటకు నిశ్చయుము చేసికొన్న యా రతీ 
దేవిని ఆకాశవాణి మడు గండంగా డెల్లవోయియున్న యాండుబెడిసను తొలకరి వాన 
యూజడించినట్లు, ఉఊజడ్ం చెను 

వ్యా, ఇ తీతి ___ఇతి, బెహూస్య విమ క్షయే శరీరస్య విసగాయ, స్టీతామ్ కృత 
నిశ్చయా మితి యావత్, రతీ మాకాళభ వా సరస్య త్వశరీ రా వ్యా గద కోప విక్ల బాం 
(హదస్య జలాధారస్య - శోషేణ విక్లబాం, శఫరీం ప్రౌస్టం -౨. “ప్రౌర్టీ తు శరీ ద్వ 
యో ఇ త్యేనురః, (పథనూ, వృష్టి, ర్వర్ష, మి, వాన్వక మయ దనుకమ్నితవతీ, సజయ 
మువా చే త్య్థ్ః - ని "కృపా దయా ఓనుకవ్పూ స్యాత్ ఇ త్వ మరః, 

కునుమాయుధపల్ని , దుర్గభ స్తవ భరాన చిరా దృవిష్యతి, 
LD a యేన స కర్మణా గత; శ లభత్వం హరలొ చనార్చివి.. 40) 

లీ 



కుమవూరస౦భఖ వే 

టీక... హే కుసునూయుధపత్ని = ఓ కామకాంత్సా తవ భర్తాజు నీ పతి, 
చిరాత్ = చిరకాలము, దుర్లభః న భవిష్యతి = దొరకనిచాండుగా నుండండు, యేన 

కర్గ్షణా=ఏ (పురాకృత) కర చెత్క సః = ఆతే(డు హర లోచన అర్బి షి = శివుని కంటి 

జ్యాలలో శలభ త్వం = మిడుతతనమున్సు గతీ; = పొందినాండో, (ఆకర్షను), శ్చ 
వినుము, 

తా __ఓీకత్సీ నీ భర్త నీకు త్వరగానే దొరకును, ఏపు రాకృతకర్ష రచెత అతండు 
ఇప్పుడు శివ న్మేతజ్వాలలో అగ్నిలో మిడుతవల్కె నూడిపోయినాండో, ఆకర్తను జెప్పె 
దను వినుము, 

వ్యా. కును మేతీ. హే కసుమాయుధపత్ని రఠల్కే తవ భర్తా చిరా 
చ్చిరం, దుర్గ్శభో న భవిష్యతి = కిం త్వచిర మేవ సులభో భవిష్య త్రీ త్య 8, కొంచ 

శృణు - తి త్కె తిశేప;, యేన కర్మణా న సే భ రా వారలోచన స్వార్చి ర రాంలా - 

ని, “జాాలాఫాసో ర్న పుం స్యర్ని 8 ఇ త్యమరః - తస షల భ తం పతజ్ఞత్వం గతం = 

ని “సవకా పతజ్దశలభా? ఇ త్వమరః, 

త దేవ క మో౯పొ చే. 

అభిలా స ముదీరి తేన్టిియః సనుతాయా మకరోత్ (పుజాపతిః, 

అధ తేన నిగృహ్య వికియా మభిశ ప్తః ఫల మేత దన్వభూత్. . 41 
టీక __-ఉ,..యః  ఊదీరిత = (మదనుని చేత) (పేరింపంబడీన జ ఇన్టి)యః = 

ఇంద్రియములు కలవా6డ్సై (ప్రజాపతిః = (బహ స్ట...యాం _ స్వ = తనయొక్క. _ 
సుతాయాం = కూ(తురై నసరస్వతిమో6ద, అభిలాపమ్ అకరోత్ = మరులు వహించెను; 
అభ = అంతట, లేన = (బహ్మచేక, వి(క్రియాం = వికారమును, నిగ్భన్యా = అణంయ 
కొన్సి అభిళస్తః==శపీింపయిడినవాం డ్రై [ఈ సం స్మృతీ వాక్య పోగ పకారము ఆంధ్ర 
భాషకు ఉచికమగాదు], ఏతత్ ఫలం = ఈఫలమును (అనంగా కాలిపోవుటకు), అన్య 
భూత్ = అనుభవించి నాడు, 

తౌ, పూర్వము కాముడు (బవ్మాకు అతని కూంతురు సరస్వతిమింద నే వలఫు 
గొలిపినాండు. అది యొటేంగి (బవా కామవికారమును అడంచుకొని కాముని శపించినా(డు, 
ఆశాపమునకు ఫలముగా కాముడు ఇటు కాలిపోయి నాడు. 

' వ్యా. అభిలా మేతి... ఉదీరి తేన్టి)యః (పేరి తేన్ది) యః సశ జేతి శేహుు 
(పజాపతి ర్న హా స్వసుతాయాం సరస స్వత్యా, మభిలాష మను రాగ మకరోత్ 
అధ తేన (ప్రజాపతిన్యా నికెయా మిన్ట్రియవికారం, నిగృహ్య నిరు, ధ్యాషశక్త సుర సనో 

ఏత తలం we, కం స్వకర్శ స్ మన్వభూత్ ౪ | 
1 

ti was F శ 

స్త 4 స్స 



చ తు | స్ప రః, 161 

పరిగేస్యతి పార్యతీిం యదా తపసా తత్స)వణికృతో వారః 
పలబ్దనుఖ స్తదా సరం వపుషా స్వేన నియోజయిష్యుతి.  శ2 

ఇతి బాహా స ధర్మ యాచితః సృరశావావధి దాం సరస్యతిమ్, 
అక నే రమృతస్య దోభ యో ర్యశిన వఫ్య్బామ్బుధ రా శృ రారానయః శ4శి 

టీక. తపసా "= తపస్సుచేత, త...తః - తత్ = ఆపార్వతియందు _ (ప్రవణీ 
కృతః= అనుర కండు గాం జేయ(బడినవా౭డై, హార; = ఈశళ్వరుండు, య జడా సార్వతీం 
పరిక్తోస్యతి= ఎప్పుడు పార్వతిని పెంద్దియాడున్నో తదా = అప్పుడు ఊం,.ఖః- ఉప 
లబ్ద = వొందయుడిన - సుఖః=ఆవందము కలవాలో, సృరం స్వేన విపుపౌ నియోజ 
యిష్యుతి = కాముని అతని చేపహూముతో కూర్పును, ఇతి = అని, సా-దాం య సర 
కామునియొక్కు_ - కాప = శాపమునకు _ అవధి = అవసానమును _ చాం = ఇచ్చు 
నదైన్స సరస్వతీం చ = వాక్కును ధ ..త, _ థర = ధర్తుడను (ప్రజాపలిచేత _ 
యాచితః=(సృష్టిరతు. క్రై వేంయంబడినవాండ్రై స = ఆబవ్యా దేవుండు, ఆహా = పలికెను, 
వళిన శ్చ = జితేంద్రియులు న్కు అమ్బుధరా శ్చజ= మేఘములునుు ఆశ-నే;=వీడుగునకును 
(కోపము నకును) అమృత స్య = జలమునకును (ఆనుగ హూమునకును), యో నయః ఖలు= జన్మ 
కారణములు గదా. 

లతౌ.._అంతేట్క మదనునికి అపూయము కలిగినచో జంతుసృష్టి నిలిచిపోవు నని 
తలంచి భర్తు డన్ముప్రజాపతి యాచింపంగా (బ్రవ్మాదేవు డీతీరన మదనునికి కాపావసాన 
ము'సంగాను,. * ఈశ్వ్యరుండు ఎప్పుడు పొర్వతియొక్క_ తపస్సుచే వళీకృతుడై ఆమె 
ను వివాహమాడి ఆనందమునం బొందునో అప్పుడు మదనునికి మరల నతని చేశాము 
నొ'సంగును * ఎట్టుగా పిడుగును వైచుటకును ఉదకము నిచ్చుటకును శెంటికిని మేఘ 

ములు సమిర్థములాో అటే కాప మి కుటకోను అను గవాము చేయుటకును ₹ెంటికిని జి లేంది 
యులు సమర్థులు 

వ్యా —_పరిణోప్య తీతి.__ఇ తీరి చ--ధన్తేణ ధర్థాఖ్య(పజాపతిన్సా యాచితః 
(పార్ఫికే?: స భగవా నీహా, తపసా కారణేన, తస్యాం వార్వ త్యాం అ ప్రవణీకృతో 

౬భిముఖీకృతో, హరః శివ్కో యదా పార్వతీం, పరిణేహ్య త్యుద్వమ్యత్సి త దోపలసి 
సుఖః|(పౌపానన్హః సక స్యరంకామం, స్వేన వపుషా, నియో జయిష్యుతి నంగ మంిష్యతి, 

ఇ 'త్యేవం, స్యరశాప-స్యావధి దా మవ సానదాయినీ౦, సరస్వతీం వాచం చావా ఏవం 

కాపావధి మ ప్యుక్తవా ని త్యర్థః; నను తధా (కుద్ద స్య కథ మోదృశీ శా ని రర అవా - 

వళశిమో జి భేన్ష్రిఎయాా క్చామ్చుధరా, శ్చాశ నే రమృతస్య చే త్యుభయో, రోశ్యీ నయ, 

zl! 



౮82 కుమూ రసం భే 

(పభవాః = వశిపకే౬శన్యమ్నతశళబ్దా కోషప్రసాదపక్కా అన్యత్ర వైద్యుతా గ్నృ దక 

పరా, యుగ్గక మ్. 
గ నాన! 

త దిదం పరిరతు శోభనే, 

భవితవ్య వ్రియసంగమం వపుః, 

రవిపీతే జలా తపాత్యయు 

పున రోఘేన హా యుజ్య తే నదీ, 44 

టీక... హే శోభనే = ఓకల్యాణీ, తత్ జూ ఆకారణమున, భ,+.+మం౦ం— 

భ వితవ్య = కానున్న యూ (పియ సంగమం = పీయునితోడిపొందుకలదైన, ఇదం వప్రఃణ 

ఈచేవామును పరిరక = కాపొడుకొము (ఏల యనంగ, ర, .*లా-ారవి=సూర్యుని 

చేశ _ పీత = (తాగయడీన - జలా = నీయగలదైన, నదీ = ఏలు, తపాత్యయ్మే= 

వన్హైకాలమంద్రు పునః = వెండియ్సు ఓఘేన == 'ప్రవావాముతో యుజ్యలే హీ == 

నూడును గడా, 

తా.కావున ఓకల్యాణీ, వెండియు కామునితోడి పొందునకు ఫాజనమొ 

యున్న నీ దేవామును కాపాడుకొమ్ము ఎడంవాపు కాశ్వత మనితలంపకుము, ఏలు వేసవిలో 

నూర్యునియెండ చె నీటిం చబాసీనను, వ నాకాలములో మకల నీటితో నిండడా? 

వ్యా క దితి _-_పా శకొభనే త త్తస్తాత్ కారణా, దృవితవో్యో భవిస్యక-- 

పీయసంగమో యస్య త త్తథో క్ష, మిదం వపుః పరిరకు, తధా హొ రవిపీశేజలా నదీ, 

తపాత్యయే (ప్రావృషి, - ని “పావృట్ తపాత్యయే* ఇతి వాలాయుధః, పున, రోఘేన 

(పవాహేణ, యుజ్య లే సంగచ్చ తే మా 

ఇృత్ధేం ర'లేః కి మువీ భూత మదృశ్యరూపం 

మనిచకార మర ణవ్యవ సాయబుద్దిమ్, 
ద థి 

య్ ట్ తత్పత్యయా చ్చ కునుమాయుధ బన్లు "ఆనా 

మాశ్వాసయత్ నుచరితార్థప దై ర్య చొ భిః ర్తేగ్ 
టీక..__ఇత్టమ్ = ఈరీతిగాా ఆదృశ్యరూపం = కనబడు రూపముగలదికాని 

(కంటి కగపడని), కి మసి భూతం=ఏదో యొక (ప్రాణి, ర లేః=రతీ దేవియొక్క_, మ... 

ల = మరణ = వావుయొక్కా = వ్యవసాయ = ఊద్యమముయొక్క_ - కం = నిశ్చ 

శా క 
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యమునుు మన్టీచకార = మాన్నించెను. కోసుమాయుభ బన్లుః ='కాముని వనయస్యుండయిన 
వసంతుఃడుక్కు త...త్  తేగ్ = ఆ(పాణియందు _ (పత్యయాత్ = నమ్మకము చేత, 
ఏనాం = ఈరరీడేనిని, సు,,,దై$ః = సు == చక్కని జ చరితార్థ = నచ్చు నట్ట యర్ల 

ముగల _ పదైః = మాటలతో, ఆక్యాసయత్ = ఒఓదాశ్చెను. 

తౌ._ఐఇట్టని కంటి కగపడక యేదో భూతము రతీ చేవివి మరణోేదోోగము నుండి 
నీవారించెనుు వసంతు(థు ఆభూతము పలికిన మాటను నము కొని ఆమెను “అమ్హా, దేవతా 
(పసాదముచే నీభ రను వెండియు నీవు గలయుదువు, ' అను నిత్యాది హీతవ చనముల 
ఓదాచ్చిను. 

వ్యా. ఇ మితి. _ఇక్ల మనన పకాశే, ణెద్భశళ్వ్యరయాపం, కి మపి భూతం కశ్సి 
త్పాణ్- ని, “యు శే చూడా వృతే భూతం (పా ణ్యతీ లేసమే త్రిషు ఇ త్యమర$, రతే 
రృదనదారాణాం) మరణవ్యవసాయ బుద్ధిం మరణోదోోగబున్ధిం, మని చకార నివారయా 
మాసే త్యర్థః - ని, *మూ థాల్పాపటు నిర్భాగ్యా మన్టాఃి ఇ త్యమర అథ కుసుమాయుధ 
జు ర్వసన్త శం తత్స) త్వయా త్త స్తిన్బూ తేవిక్వాసాత్ -ని “పత్యయో ఒధీన శపథ 
జ్ఞాన విశ్వాస శ్వీ-తుషు” ఇ త్యమర$; ఏనాం రతిం, నుష్టు చరితా గ్లాని పదాని యేసాం తె, 
ర్యచోభి ర్వా; రాశ్వాసయత్ _ సర్వథా తే దవతా(పసాదాత్ (వీయ సంగ మో, 
భవిష్య తీ త్యాదివచనా రస్యా దుఃఖ మపాచకా శే త్యర్థః. 

అధ మదనవభుూూా రుపప్త వా నం 

వ్యసనకృ శా పరిపాలయాం బభూవ 

ననిన ఇవ దివాతేనస్య లేఖా = 
కిర ఇపరిక్షయభూస రా (పదోపమ్, 46 

టీక, _ అథ=త ర్వాత, వ్య.+.*.కా- వసనజదుఃఖము చెత _ కృ శా='సన్న గిల్లిన దై, 
మదన వధూ$= కాముని ఫార్య (రత) ఉ. *_న్లమ్-ఉ పస్టవ==ఆఅపదయొక్క_ _ అ న్హ౦డా 
ముగియికను కి,..రా - కిరణజ వేలుంగులయొక్క_ _ పరితమేయజ నాశముచేత -ధూసరా= 

మలిన యయిన్క దివాతనస్య శశినః=పగలిటి చందదునియొక్క_, లేఖా= రేఖ, (పదోపహ్ 
ఇవ==రా్రినింబో లె 1 పతిపాలయామ్బభూవ= ఎదురునూచుచుం డెను, 

తా... అప్పటినుండి రతీదేవి దుఃఖముచే నాసీల్లుచు ఆయాపదయొక్క_ ముగియి 
కను - కిరణతమీయనుచే మలిన యయిన పగటిచందద్రశేఖ రాతిసమయమునుం బోలె _ 

ఎదురుసూచుచు౦ డేను 

వ్యా. అ ఛతీ, -అధథా౭న్దరం, వ్యసనేన దఃఖేన - కృకా, మదనవధూ 
గతి రుపప్టవాన్లం విపదవధిం, కిరణపరితీయీణ = ధూసరా మలినా; దివాతనస్య దిన 
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భవస్య * * సాయం చిరమ్ -* ఇ త్యాదినా ట్య్యుప్రత్యయః, శళిన క్ల నస ం లేఖా, 

(పదోపషంరా శ్రి, - మివ, పరిసొాలయాం౦బభూూవ (పతీజాంచశే 

ఫుష్పితా(గ్రావృ త్తమ్ - “అయుజి నయుగ శేఫతో యకారో యాజి చ న జౌ 

జరగా శ్చ ఫుష్పితా (గ్రా ఇతి లకుణాత్ , ' 

al 

ఇతి (శ్రీ మన హామహోపాధ్యాయ కోలా చల మల్లినాథసూరి విరచితయా 

సంజీవనీ సమాఖ్యయా వ్యాఖ్యయా నమేతః (శ్రీ కాళిదాసకృత" 

కుమారసంభ వే మహాకా వ్యే రతివిలాపో నామ 

చతుర్థః సర్లః 
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నజ ను కక 
కతా. 

తధా సముక్షుం దహాతా మనోభవం 

వీనాకినా భగ్న వమనోరగథా సతీ 

నినిన్ల రూపం హృదయేన పార్వతీ, 

(వీయెము సాభాగ్య పలా హా బారుతాొ, 1 

టీక. _సౌాగ్యతీ = పార్వతీ, తధా = ఆతీరున, సమకం = (పత్యతమును మనో 
భవం = మన్మథుని దవాతా = కాల్చివైచినట్ట్రి పినాకినా = ఈశ్వరునిచేతు భ ., 
ధా --భగ్న = ఖిండితమయిన - మెసూరధా = కోరికకలది, సతీ = ఆయి, హృద 

యేన = మనస్సులో రూపం = (తన) సౌందర్యమును, నినిన్ల = దూషించుకొ నెను, 
(తధా) పొ౭అది యు కమే గదా, చారుతా = సౌందర్యము [పియేషు = భ_్తలవిపు 
యమున, సౌ...లా== సౌభాగ్య = వాల్లభ్య మే - ఫలా = (ప్రయోజనముగాంలలది 

తా, -పౌర్వలి ఆ ప్రకారము తనకన్నులయెదుట మ_న్గథుని ఈళ్వరుండు భ స్తీ కరిం 
పంగా తనకోరిక రి త్తవో గా, “శివచి త్రమున "కని యా నాపాడు సౌందర్య "మేపొ 

టిడి” అని మనస్సులో తన సౌందర్యమును నిందించుకొ నెను అదిసరియీ గదా ఏలయన 
'శ్రీలసౌందర్యమునకు (ప్రియుల యనురాగమే గదా (పయో జనము 

వ్యా.--త శేతి.__ పర్వత స్యాపత్యం (శ్రీ పార్వతీ తధా తేన (పకాశే 
ణాల్లోః సమీపే సమరం పురతః * “అవ్యయం విభ క్తి సమీప సమృద్ధి -* ఇత్యాదినా 
ఒ౬వ్యయీాభవః, మనోభవం మన్నథం, దహాతా భ స్తీకర్వత్యా పినాకి నేశ్వశేణు భగ్న ః 
ఖజ్జెతో _ మసూరధో౬భిలాషో _ యస్యాః సా తధోక్యా సతీ వాదయేన మ నస్సా, 
రూపం సౌక్టర్యం, నినిన - ధి జే రూపంయ ద్ధరమసూవారణాయ నాల మితి గర్హ్మితవ 
త్రీ త్యర్థః; యుక్తం చెత ది త్యానా - తధా హి _ చారుతా సౌన్టర్యం (ప్రియేహ 
పతిషు విషయ సౌభాగ్యం (పియణాల్లభ్యం - ఫలం యస్యాః సా తీథోక్తా - సౌస్ట 
ర్యస్య త దేవ ఫలం య దృ రృ సాభాగ్యం లభ్య తే - నూ చె ద్విఫలం త దితి భావ్ము 
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కొ సర్లే వంశస్థం వృత్తమ్ -- “ఒకా తు వంళస ముదీరితం జతా ఇతి 
౧ థి ఎ థి 

ఇయేపు. సా కర్తు మవన్యరూపతాం 
సమాధి మాస్థాయ తపోభి రాత్తనః; 
అవాప్య లే వా కధ మన్యధా ద్యయం 

తథావిధం పేమ పతి శ్చ తాదృశః! 9 

టీక, సా=పార్యతి, సమాధిమ్ = ఏకాగతను, ఆస్థాయ = అవలంబించి, కపోఫి$ = 

నియమములచ్చే ఆత్మనః = తనకు అ. +“తౌం__అవ న్ధథీ = వమ్ముగాని - రూపతాం == 

సౌందర్భముకల దగుటను (సౌందర్యమును), క ర్తూహ్= చేసి సిక్రానుటకు, షయేప, = కోేశిను, 
అన్య ధా = వేటువిధమును కథం చొ == సవగను, తధావిధం (పేను = ఆవిధమయిన 

యనుర క్రియు, తౌదృ్భశళశః పతిశ్చ = అట్లిభ ర్హయు, ద్భయమ్ = రెండును, అవాప్య తే= 

దొరకును. 

తౌ... ఆంతట పార్వతి, శివచి త్రము నొకర్షీ ౧చుటికు సమర్గమయినరూ పమును 
తపస్సులచెత సంపాదించుకొననలయు నని నిశ్చయించుకొనెను ; ల ఉఊపాయమున, 

అట్లు అస్ధాంగలక్షీ నిగా తన్ను 'దేవామున నుంచుకొని నట్ట యా శే ువును మృ త్యుంజయు 

డయినట్లి యాపతిని శంటిని ఎట్టు పడయ నగును? 

వ్యా.---ఇయే సేతి,._సా పార్వతీ, సమాధి మేక్నాగతా, మూస్థా యావలమ్బ్య, 
తవోళ్ ర్వక్యుమాణనియ మైః కరణభూ తై, రాత్తనః స్వ, స్యావన్ధ ్ యయాపతాం స సఫలసౌన్ష 
ర్యం కర్తు, మియే షేచ్చతి పృ - తపసా శివం వశీకర్థు ముద్యు శ్తే త్యద్థః అన్యధా 
తతో ఒన్య(ప్రకాశేణ కథం వా తద్ద్వయ మవాప్య తే, కిం తద్ద్యయమ్ - కేధాభూతా అ 
విధా (పకారో _ యస్య త్ర త థావిధం, (మేమ స్నేవాః _- యీ నాలా “హారస్య 

భవే దితి భావ్ము తాద్భళః పతిశ్చ - యో మృతుల య ఇతి భావః; ద్వయ మేవ 

ఖలు ప్రణా మపేవ్షీతం య ద్భ రృృవాల్ల ధ్యం జీవద్భ ర్త ఎక త్వం చేత్తిత చ్చ తపళ్చ 

ణ్ 

వెనక సాధ్య మితి నిళ్చికా యే త్యర్థః, అత్ర మనుః- క్ 
య ద్దుహ్కు-రం య దురాపం య ద్దుగం య చ్చ దుస్తరమ్, 
తర్ సర్వం తపసా 'ప్రొష్యం తపో హి హా దురతి[క మమ్, | ఇతి, 

నిశమ్య వైనాం తపనే కృతోద్యమాం 
సుతాం గిరీశ పతిస కృమానసామ్, 
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ఉవాచ మేనా పరిర భ్య వతు.సా 

నివారయ నీ మహతో ముని పతాత్ 9 
_ 

టీక, సాచ = మేనకాటేవియు గ సాం - గిరీశ = శివునియందు - పతీ 

సక్త ఇ తగులుకొన్న - మానసాం = చీ త్రముగలదానిని గాను, తపసే = తపమునక, 

క్చ + .మాం౦-_కృతే = చేయంబటీన - ఉద్యనూం జ యత్న ముక ల డానిని గాను, సుతాం = 

కొమారితను (పార్వతిని, సిశమ్య = విన్సి వకుసా = ఎదయంద్భు పరిరభ్య = కల 

లించుకొని మవాతః == మేటియయిన, మున్నివతౌత్ = మునులయొక్క_. నియమము 

నుండి (తపస్సునుండ), నివారయ నీ = మాన్సించునదై, ఉవాద = (ఇట్లు) పలికెను 

| తా, కొొమారిత శివుని వలచినదె ఆయనం బడయుటకై తపంబు 'సల్పం గడంగి 

యున్న దని మేనకాదేవి విని కూంతును టోొమునం గెయిలించికొని కరి నమయిన ముని 

(వతమునుండి ఆమెను మానుపుట_కై యట్లు పలి కెను, 

వ్యా.నిక మ్యేతి మేనా మేనకా ద, గిరీశ పతి సక్తమానసాం వాస్త 

చిత్తాం, తపసే తపళ్చరణాయ, కృతోద్యనూం కృతోదో్యో గాం; సుతాం, నిశమ్య (శు, 

శ్వెనాం పార్యతీం, వకుస్కా పరిర భ్యాలిజ్ఞ్య, మహారో మునివతా త్తపసో, నివాళయ 

న్ఫునివాచ-మునివ్రతా ది త్య్యత్ర య ద్యపి మున్నివ్రతస్య మేనకాయా అనీప్సితత్వాత్ 

ఫా వారణా సానా మోప్పితః ఇతి నాపాదానతే(ం తధాటపి కృతోద్యమా మితి మా 

నస్మప వేశో క్షత్వాత్ ఫా (భువ మపాయే౬పా దానమ్' ఇ త్యవా దావత్వే "మేవ స్యాత్ - 

య ధాహ భాస్యకారః - “యచ్చ మిధ్యా సంప్రాప్య నివర్తతే త చ్చ (ధ్రువ మపాయే 

ఒపూదాన మిలి ప్రిసీద్ధమ్,' 

సామా న్యనిషేధ ముక్త్వా విశేపునిపేధ మాహా, --- 

ం అద అమ ఒప మసీపీతాః సన్తి గృహేషు దెవతౌా, 

సహ క వత్సే ¢ క చ తాౌవకం వఫుః * 

పదం సహాత (భమరస్య చేలవం 

a wi ' అ అత విరపువుప్పుం న వునః మ 4 

టీక —( హౌ) వత్సే = (ఓ) నాకూనా, మనిషి 'తాః=కోరయణబడిన, 'చేనతౌ। = 

వేల్పుల్సు గృహేమ = (మన) యింట్క స_న్టి = ఉన్నారు, తేపః క్యజశప స్సెక్క-డ, 

తావకం = నీదయిన్స వపుః క = చెమేను ఎక్కడ ; పేలవమ్ = కోములమయిన, 

శరీషప్రుహ్నం ఇ దిరిసెనపుఖ్ర్య, (భమరస్య పదం సహేత = తుమైదయొక్క_ కాలిని 
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ఒర్చును, (గాని, పత త్రీ)ణః (పదం) పునః = పవ్సీయిక్క_ కాలి మ్య న ('సహౌత) = 

ఓర్వంజాలదు 

“ తాఓచనాకూన్యా కోరుకొనందగిన శచ్యాదిదేవతేలు మనయింట' నే యున్నా 

శు, వారిని ఆరాధింపుము, నీకోరువరమును వారే యిత్తురు , తపస్సు పఫూనకముు ఏల 

యన, నీయీకోవుల చేవూాముత పః శ్లేళము "మూర్యుంజాలదు మృదువయిన డిరి సెనఫువ్వు తే 

టికాలి తీ క్కుడును ఓర్వయగలుగును గాని పక్షీ కాలి తొక్కు_డును ఓర్వంజాలునా+ అప్లై 

ఇంట నున్న టబేవతలం బూజించుటు నీకు శక్యము గాని తపస్సు శక్యము కాదు. ఇట ది 

రి కైన పువ్వువంటిది పొర్యతి దేవాము లేంట్కాలితాకు నోర్పుటవంటిది గృహ దెవతలం 

గొలు దునలయిక నోర్పుట్క పథీకాలి తన్ను నోర్బుటవంటిది తపఃశ్లేశము నోర్చ్పుట, 

వ్యా.-మనీషితా ఇతి... హౌ వల్చ్సే మనస ఈసితా ఇష్టా మనీషి, తా;4శక 

న్ల్వాదిత్వాత్ సాధుః, దేవతాః శచ్యాదయో, గృ హాఘు సన్టి- త్వం తా ఆరాధ యేతి 

శేషః, తపః క్వ, త వేదం తావకమ్ * “యాపద స్తదో రన్యతరస్యాంఖఇ్బుి ఇ లే 

ణృంిత్యయిః * “ఠవకవువుకా వేకవచనే ” ఇతి  తవకాబేకః. _ వపుళ్చ క్వ, తధా హీ, 

పేలనం మృదులం, శిరీషపుప్పుం, (ఛభ్రమరస్య భృజ్ఞస్య్థ, పదం పద స్టిలీం, నహేత్స పరి 

త్ర్రణః పునః పక్న్షీణ స్తు పదం న సహిత, అర మాన్యా ద్దివ్యో పభోేగ యోగ్యం 

తే వపు ర్న చారుణతపఃశుమ మి త్యర్థః- ఆత్ర దృష్రానాలంకారః, 

ఇతి (ధు వెచ్చా మనుశాసతీ నుతాం 

ఛశాక మేనా న నియన్తు ముద్యవమాత్ ; 

క ఈవ్పితౌర్థ స్థిరనిశ యం మనః 

పయ న్స నిన్నా భిముఖం (పతీపయేత్ , గ్ 

టీక, —ఇలి = ఇటు, అనుకాసతీ = బోధించి, మేనా = మేనకా దేవి, (భ్రువే 

కవ్యాం - (ధ్రువ కా స్టో మయిన జ ఇచ్చాం==క్ రిక కల్టదెన, సుతాం = కొమారితను, ఉ 

ద్యమాత్ = తపః (ప్రయత్న మునుండ్క నివారయితుం = తొలగించుటకు న శకాక = 

సమర్థురాలు కాదాయెను , (అది సరియే గద్యా ఈ... యమ్--=౨-ఈప్పిత= కోరం బడిన- 

= (పయోజనమందు ఆ స్ట్ = దృథమయిన స్తా నిశ్చయం జు పట్టుదలగ లదై న, మన; 

చిత్తమును, ని .ఖం--- నిమ్న = లోంతునకు - అభిముఖం = ఎదురయిన - (లోంతు 

నకు పాజుచున్న్ర్ర) పయ శ్చ = నీటినిని (ప్రతిపయేత్ == వెనుకకు మరల్పం గలుగును, 

తా...-ఈపకారము మేనకాదేవి బోధించినను గట్టి నిశ్చయము గలదైన పార్వ 

తీ జేవి తపః (ప్రయత్నమును నూనజాయెును, ఇది 'సరియె గదా, పల్లమునకు బాటుచున్న్న 
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నీటిని మెఅకకో పాటించుట మెట్లు అ సాధ్య మో అనై తాంగోరిన (పయోజనమును 

గూర్చిన పట్టుదలను మాన్నుటయు అసాధ్యము, 

వ్యా, ఇ రీతి, ఇ 'త్యేవు మనుకా స త్యుపదిళన్పి న్నీ మేన్మా (ధ్రువెచ్చాం స్ట సిర 

వ్య్వవసాయాం, సుతాం సార్వతీ, ముద్యమా దుదో్య్య గా తపో లక్షణా న్నియన్తుం 

నివారయితుం న శశాక నమర్థా నాభూత్ తధా హి ఈప్చితార్ధ ఇష్టాక్టే - స్థిర 
నిశ్సుయం మనో, నిమ్మా భిమఖం పయ శో కః, (పతీపయీక్ పరికూలయేక్. కి 

నివర్శయే ది త్యగ్థః - నిమ్న్మపవణం పయ ఇ వే హైర్ధభినివిస్టం మనో దుర్వార మితి 

భావః అత్ర దీపకానుప్రాణితోఒగ్థా శతం 

కదాచి దాసన్న సఖీముఖేన సా 

మనొ రధజ్ఞం కీతరం మనస్వినీ 

అయూా-ఛ తారణ నివాస మూత్మనః 

ఫలోదయానాయ తహసమాధయే 6 
నీక,_కోదాచిత్ = ఒకప్పుడు మనస్వినీ = గట్రిపట్టుదలదైన, ఫౌ = = పార్యతీ 

దేవి, మ మోరథజ్ఞ ౦ నోమురథ=(తన)కోరికను - జ్ఞం = Do పితరం = 

తండ్రిని (హిమవంతుని ఆ . న--ఆసన్న = చెంతనుండు (తనతోడి) - సఖీ = వెలి 
యేయనెడు _ ముఖేన = ఉపాయమున, ఫ *య--ఫల = (పయోజనముయొక్క_ - 

ఉదయ = (పాదుర్భావ మే - అనాయ = తుదిగాగలదైక, త .యే_తేహః = తేపను 

యొక్క-_ - సమాధయే = నియమముకిెజికు (నియమ మాచరించుటకు, ఆత్రనః = తన 

యొక్క, ఆరణ్య నివాసం=అడవి వాసమున్కు అయాచతే = చే(డుకిె నెను. 

తొ ___ఆపట్టుదలను వదలక యొక నాడు పార్వతి తనమనస్సులోని కోరిక 

-నెజెంగిన కండిన్సి ఆకోరిక నెటిచేటువజుకు తౌను వనములో తపస్సుచేయుచు నివసించి 

యుండుటకు సెల నిమ్మని తన లిక తెచెత నడిగిం్యచెను 

వ్యా క దాచి దితీ __ఆధథ కదాచి, న న్యనన్వ్నీ స్టీరచి తా సా పార్వతీ, మనో 

రథజ్ఞ మభిలా సాఫిజ్ఞ ర పితేరం హీమవ_్క మాసన్న స ఖ్యా_ఫ్రసఖి _ నైవ మఖ ముపా 

- ని FP నికసరణే వ క పార మ్మో పాయయో రపి? ఇతో విశ్వః, "లేన, 

ఫలోదాయః ఫలోత్సే త్రి _ రక్వోఒవధ్ధి - ర్య స్య త్మ; తపః సనూధయే తపోనియమాళ్ల, 

మార్తో నః స్వః స్య్యాగణ్యని వాసం వనవాస, మయాచత ఈ * దుహ్యించ్. ఎక ఇత్యాదినా 

దిష్రికరో, కత్వ మ్ 

22 
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అ ధానురూపాభినివేశతో వీణా 

క్ర ఎకె భ్యనుజ్ఞ గురుణా గరియసా 

(పజాను పశ్వ్నాత్ పృధితం త దాఖ్యయా 

జగామ గౌరీ శిఖరం శిఖణిమత్ , / 

టీక. అధ= అంతట, గా" ర=పార్వతి, అను *.కకా _ అనురూప = తగినటి - 

అభిని చేశ = పట్టుదలకు - తోషిణా = సంతోషించిన గరీయసా = గొప్పవాండయిన, 
గు ఏణా౭తం|డిచేత, కృ. SRE కృత = చెయ (బడిన (ఈంబడిన) _ అభ్యనుజ్ఞా= "సెలవు 

గలదై) (పజాసు=లోేకులలో, పళ్చాత్ ఇత ర్వాత తదాఖ్యయా =ఆమెపేరట (గారీ శిఖ 

ర మను పేర్స, (ప్రథితంజ ప్రసిద్ధ మయిన, కికిర౦డాళ్ళంగమునకుు, శిఖజ్ధైమత్ = నెమళ్లుగల 

దానికి జగామ=ఏలాను, i 

తా _మేటియెన తండియు ఆమెయొక్క_ వూనిక తగినది గదా యని సంతో 
పించినవాషడే ఆమెకు తపస్సుచెయుటకు సెల వొసంగాను. అంత నామె ఘాతుకమృగ 
ములు లేక "నెమళ్లు లోనగు సాధుజంతువులు గలడై న యొకానొకళ్ళంగమున తపస్సుకై 

చెలకొ నెను దానం బేసీయే ఆశకఖరము అనంతరము లోకములో గౌొరీశిఖర మని “పేరు 

వడసి నది 

వ్యా --అ ఇతి __అథ గా ర్యనురూ పేణ యో గ్వ్యే - నాభివి వే శే నాన హేణ- 

తుష్యు తీవ తథ్ధో కైన గరియసా పూజ్యత మేను గురుణా పితా కృ తా భ్యనుజ్ఞా 
తపః కు ర్వితి కృ తౌానుమతి; సతి, పకా _త్రీపః సిద్ద్యు తరకాలం, (పజాసు జనేషు తడా 

ఖ్యయా తస్యా గ్ ర్యాః సంజ్ఞయా - (పథితం గారీశిఖర మితి ప్రసిద్ధ మి త్యగ్గః, 
శిఖణిమత్ న తు హీం(స్మ ప్రాణి ప్రచుర మితి భావ శిఖరం క్రేజ్దం, జగామ యయా. 

విముచ్య వన ఈష అ వముహార్యనిశ్చయా సిలోలయప్టి పవిలు ప్తచన్లనమ్ 

EE బాలారుణబ భు వల్క-లం పయోధరో ల్పేధపిశీర్ణ సంహాతి ర్ 

టీక __అ యా--అహార్య = మౌన్సళక్యముగాని _ నిశ్చయా = పట్టుదల 
గలదైన్న సా == పార్వతీ బేవి, వి నం --విలోల == చలించుచున్న - యస్వ = పట 

లచేత _ (ఫవిలు ప = తుడువంబడిన - చందననొ = గందముగలదైన, హారం = ముత్యాల 
చేరును విముచ్య=తీ సీ వైచి, ల భుం-బాల అరుణ=లేంత సూర్యునివ లె _ బ(భు== 
కావివన్నెగలదియుు ప. తీ - పయోధర=పాలిండ్లయొక్క - ఊఉ క్పేధ=పొడవుచేత - 
విశీర్ణ = సడలిన - సంపహాతి=చిక్క నగలదియు, (అయిన వల్యలం=నార-ీరను, బబస్థ = 
కట్టుకొ నెను, 
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* తా. అట్టి యాదృథనిశ్చయముతో పార్వతీ దేవి పాలిండ్ధయందలి మంచిగందము 

తుడుచుచున్న వై చలించుచున్న పేటలుగల ముత్యాల పేరును తీసివైచి దనుంగప్పుగా లేంత 
సూర్యునివంటి కావివ న్నెగల నార-రను కట్టుకొ-నెన్సు డాని చిక్కందనము ఆచనుమిట్రల 
యొరయికకు సడలిపోయెను, 

వ్యా,---విము చ్యేతి,._అహార్య నిశ్చయాఒనివార్య నిశ్చయ సౌ గారీ విలో 

లాఫి శ్చలాఫి - ర్యష్రిఖః (పలిసనై 8 - (పవిలు స్థం (పమృష్ట్రం - చన్దనం _స్తనా_న్తరగతం 

యేన తం తధో కం, హారం మృ కావలీం, విము చ్య విహాయ చాలారుణబణ[భు బాలార్శు. 

పీజ్జలం, పమోధరయోః _స్తనయో - రుక్ఫేధే సూచ్చాయేణ - విశీగ్గా విఘుటితా _ 
సంహతి రవయవసంశ్లపో _ యస్య త తేధో కం, వల్కలం క జ్ఞలమ్బి స్పనో త్రరీయ 

భూతం, సన థారయానూ సే సి త్యగ్గః 

యధా ప్రనిద్ భై ర భురం శిరోరుహా 

ర్లటాభి ర జ్వేవ మభూతీ తదాననమ్, 

న పట్పద( శేణిభి రెవ పజ్క_జం, 

సృశెవలాసజ్ల మవి (పకాశ లై 9 

టీక తల్ ఆననం= పార్వతియొక్క_ ముఖము, (పనిద్ కాః= కె సేయంబడిన్స శిరో 

రెహైః=తలవెండుక లచేతను, యధా=ఎట్లు, మధురహ్=|పియము, అభూత్ =ఆయెనో, 

జటాభిః అపీ=జడలచేతన్సు ఏవం=అష్టు (మధురమ్ అభూత్ =| పీయమాయెను), (అది 
సరియే గద్యాా పజ్య-జం=తామన్య పు వన - పట్పద = లేంట్లయొక్క_ - (శేణిఖిః 
ఏవ న==వారులచెత మాత్రమే గాదు 'స కైెవల ఆ సక్ ఆపి = నాచుయొక్క_ సంప 

ర్య ముతోడి దెనను, (పకాళ తే=శోభిల్లును 

తౌ _- పార్వతీ చేవియొక్క_ వదనము అలంకృత మయిన శేశ పాశము చెత ను 

న్నెట్లు (ప్రయ మాయె మో ఒడలచేత ఇప్పుడును అగ్నై (పియము గా నుండెను తౌమర 

లేంట్లబారుచె యట్లు నోఖించు మో అనై నాచుతో 'సయితము నోభించుటయే ఇందులకు 

దృ ప్రాంతము ్ష 

వ్యా శయ ఛెలి —క స్యా దేవ్యా - ఆననం త దాననం, ప్రిద్ శ స్; 

'(ప్రసీద్దౌ ఖాత భాషిత” ఇ త్యమరః, రోవా న్లీతి రుహాః ౫ ఇగుపధథజ్ఞాపికిరః 

క్కి) ఇతి కద్రత్యయిః- శిరసి రుహో సెక కరోరుయూ 6 రూర్లజై 1ర్యుధా పం (పీయ- 

మభూత్ - ని “ స్వాద్ముపియౌా తు మధురా”) ఇ త్యమర; జటాఫి ర ప్యేవం మధుర 

మభళ్లూత్ , తధా హి - పజ్య-జం పద్మ౦్న వట్బ్పద( *ణిబ్ళి గృ్యమరప భి, లేవన్న కిం 
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తు శవా వేవలాసచ్చేన స్రైవవాస్రు - మపి * తేన స హేతి తుల్యయోగే' ఇతి 
జజాంద్రీహి ఇ ప్రకాశతే శవలే నాసి నోభత ఏ చ త్యర్గః 

పో 

ఎ 

1పతివణం సా కృత రోమవి క్రియాం 

[(నతౌయ మొప్లుం (తిగుణాం బభార యామ్ 
(| అకారి తత్చ్యూర్వనిబద్ధయా తయా | 

క సరాగ మన్నా రథ నాగుణాస్సదమ్ 10 
టీక. సా=పార్యతి, (పతికేణం=|పతినిముసము నను క, యాం - (గుచ్చు 

కొనుటచేత) _ కృతి= =చేయంబడిన _ రోమవి[కియా౦= గగుర్వ్పాటుక లైన, (తిగుణాంజ 

ప్పేటమైన్న యాం మౌాక్లీం=ఏయుంజ[ శాటిని, (వతాయ=తపస్సు క్రై బభార = కట్టు 
కొనియమోూ త .యా_ త్ర త్చూర్వ= తానే ముందుగా _ నిబద్ధయా = కట్టుకొ నంబడిన 
తయాజఅవనూంజి చెత, అస్యాః==వార్వతియొక్క_) రం. దం - రళశనాగుణ= మొలనూలి 
యొక్క - ఆస్పదం౦=ఠౌవు, నరాగంజబఎటుపుగలదిగా (క౦దినది ణా), అకారి==చెయ. 

బడినది, 

తౌ..-ఆమె తపశ్చిరణమునై యిపుడుము ప్పేటల ముంజ తాటిని వెంలక్(6 గ 

కొనెను ; అది మాటిమాటికిని (గుచ్చుకొన్నప్పుడెల్ల ఒడలు గగుర్చొడుదుచుండెను; 
మబీయు ఆవాంజి ఇ(కమింద ఆమె ధరింపంబోవు పద ద రాగాదిమణ సుఖలకు తావయిన 
యామొలయండు ఇప్పుడే ఎజుపువన్నె ను కలిగించెను దాని యెత్తుడుచే మొలచుట్టును 
కంటె నని భావము, 

వ్యా, (ప తీతి, __ సా దేవీ (పతీకుణం కు త్ర, కృతరోమని.కియాం పారు 
స్యాత్ కృతరోమాఖ్బూం, ।¢ తి గుణాం (తి రావృతాం, యాం, వకొబ్దోం ముక్లీనుయోం, 
మేఖలాం, (వతాయ తపనే, బభార త చేవ _ సూర్యం (పథమం _ gr స్య 'కత్సూర్యం 
యధా తధా _ wk తయా వకాళ్ష్యా, అన్యా బేవ్యా రళనాగుణ _ స్యాస్పదం 

ప్రానం జఘనం సహా రాగేణ నరాగం సలోహిత్క, మకారి కృతం యు సౌళుమార్యాతి 
యా ఏతి భావః 

శ 

విస్ఫృష్ట రాగా దధ'రా స్నివ_ రతః 

స్తనాజ్ఞరా గారుణితా చ్చ కనుకాత్ 

కుశాఖ్క రాదాన పరిక, తాబ్బులిః 

కృత 2 తసూ త పణయీ తయా కరః 1l 

a 
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టీక, తయా=హౌార్యతిచేత, ప EE = పిస్పష్ట్ర = విడువబడిన - గాగాత్ = 

లతుక వూ(తగలదైన, అధ రాత్ = మోవినుండీయు, స త్ _ 'సన=క్చములయొక్క__ 

అజరాగ= మైపూ(తచెత _ అరణితాత్ = ఎటు ఫుచేయంబడిన, కన్లుకాత్ చ = బంతినుం 

డయు , నివ ర్రిత; == తో లంగింపంబడినదై) కరః = చేయి, కు, ..ళి5 = కుకాజుు_ర = 

దర్భ మోసులయొక్క_ - ఆదాన = కోయుటచేత _ పరికుత=-గాయమయిన - అద్దుళి;= 
(వేళశ్తుగలదిగాను అయో - అకునూతేడారు దాకీమాలకు _ (పణయీ= చెలిగాను, 
కృతః=చెయ(బడేను 

తా,.__అమెచేచికి ఈ తపశ్చరణ సమయమందు ఆధరమునకు లతుక పూసిక్రొను 

టయు కుచకంకుముము తగలుటచే నెజ్బనగు బంతి యాడుటయు అను శెండు వ్యాపార 
ములకును బదులుగా, దర్భదళ ములు కోయుటచెత గాయపడుటయు, అవీమాలికనుజప 

మందు (తిప్పచుండుటయు ననుపమలు కలిగినవి, ఇందు, లత్తుకయెఆఫునకు బదులుగాయ 

ములయెటు ప్రును, గుండ్రని కందుకములకు బచులు గుండ్రని యతవేుములును గలిగిన వని 

సాదృళ్యేచు ఇమిడయున్న ది. 

| వ్యా. --విస్పృ 'సైలి.___తయా దవ్యా, విస్పష్ట రాగాత త్య క్తలామెరసరష్షునా, 

దధరా దధరోస్థా, న్ని వతికాతః _ “నిస్పష్టరాగాత్ ' ఇతి పారే నితరాం త్య క్షలామా 

రాగాత్ _ రాగత్యాగేన నిష్పషీరోజనత్యా దితి భావ, తధా _స్రనాజరాగే - ణా 

రుణితా దరుణికృతాత్ _ పతననమరయే తస్య _సనయో రుపరోథా దితి భావ కనుకా 
చ్చ నివ ర్షిత$) కుకాజ్భు_ రాకా _ మాదానేన లవనేన _ పరికుతా (వణితా - అబ్బు 

లయో యస్య "స తథో క్క, కరః పాణి, రతునూ[ త ప్రణ య్య క్నమాలాసహచరః, కృతే. 

మహోర్షశ య్యాపరివ_ర్తనచ్చుతెః 

- _స్వకేశవుప్పై రవి యాస, దూయతే 
అవేత సా 'బాహులతోపభాయిసీ 

నిపేదుప. స్థణ్ణిల వవ కేవలే, 12 
టీక, మ, , తైః _ మహార్థ ఆ ఎక్కుడు వేలల లయట్టి ((కోష్రమయిన)-కయ్యా = 

పాన్చునందు - పరివర్హన = పొరలుటచెత _ ద్యుతైః = రాలినట్టి స్వం .పి_స్య = 
తనయొక్క _ కేశ = తలకట్టునందలి - పుష్పైః అపి = ఫూవులచేత సయితము, యా= 
ఏదేని దూయళతే స్మ = నెగిలెమ్యూ సా == ఆదేవ్సి చా ..నీ - చాహులతా = తీయ 
వంటి బుజమును - ఉపాధాయినీ = తలంగడ గా పెట్టుకొన్న దై) శేవలే = వట్టి, స 

లే ఏవ = నలమోి గనే అశేశ = పరున్న ది, నిషేదుపీ, కూర్చున్న ది. 
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లౌ టా త్రమమయిన వ హంసతూలికాడి తల్పములందు లౌను షారలి నప్పుడు 

రాలిన తన తలకట్టులోనిఫ్రువ్వులు సోకినం గందిన యాబేవి యిపుడు వట గలనుతల। కంద 

చెయి=ె పెట్టు కొని పరుండుటకును అశు వట్ర సే సలే కూర్పుండుటకును సెర్చినది. 

వ్యా -- మహో క్రృతి....మహా - నర్హా మూల్యం - యస్యాః సా మహార్హా (గేహ్రా- 

యా శయ్యా తేస్వాం = పరివ గ్ల నేన లుగ్దెనేన _ చ్యుత రవ మైః, స్వశేశపుప్పై రవి) 

యా డేవీ దూయతే స, క్లిశ్యతి స్థ - వుష్పాధికసౌకుమార్యా దితి భావ సా దేవీ 
చాహులతా _ ముపధత్త ఉపధానీకరో - తీతి బాహులకోపధథాయినీ సతీ శేవలే 

సం సరంణగహీ తే, స్థజ్టిలే భూమా చే చాశేత శయితవతీ, తధా నిషేదు ష్యూపవిషై 

చ * “క్యసు శ్చ! తి క్యసుః * “ఊగిత శి ఇతి జీప్, భూమా నేవ శయ నాదివ్యవ 

హారోనజాతూపరిీ త్యర్థః- 

ఖా 

వున ర్ల్రహతుం నియమస్థయా తయా 

ద్యయే౭వి నితేప ఇ వార్చితంద్యయమ్, 
లతాను తన్విము విలాస చేపితం 

వళ *లదృష్టం హరిణాజ్రనాను చ 18 

=(వతేమందు ఢన్న ట్ర, తయా =పార్వతి చెత, ద్వయేలపి = 

రెంటియందును ద్వయం = శెండు, పునః = వెండియు, (గ్రహేతుం = కైరొనుటకు, 
నిశ్నేపః = ఇల్లడగా అర్బిత మివ = ఉంప(బడంబోలుకు , ఏశంటి యందు ఏళండు 

అనగా తన్వీయ = సన్నని, అతొసు = తీ ఆభలయందు, వి, తం = విలాస == 

ఒయ్యారమ నెడు - చేప్రితం = వ్యాపొరమును, వారిణ అబ్బనాసు జాలేడి చెలువలయం న, 

వి,..ప్వం - విలోల = చంచలవముయిన - దృష్టం చ = మాడి యును క 
లట 9 

తా ఆమెకు పూర్వము సహజములయియున్న విలాసచేస్టలును విలోల 

దృష్టులును ఇప్పుడు తపఃకాలమునందు ఆమెయందు అగపడలేదు గాని సన్న పాటిలతల 

యందును, లేడికొమ్మలయందును అగపడినవి , డానింబట్రి చూడంగా ఆమె ఆరింటిని 

ఆ ఇంటి యందును తనకు కావలసినప పశు మరల కై కొనుటకె యిల్లడ యుంచెనా యను 

న ట్రుం డెను 

వ్యా,---పున రితె __ నియమస్థయా అత లూ, తయా దేవ్యా, ద్వే ఆపి 

దయం, పున ర్ష్రహీతం ఫున రాచేతుం, నిశేపో౬ర్సిత మివ నిక్నెప ల్వే నార్సితం కిము- 

క్వచిత్ “ద్వయీోహు ఇతి (ప్రమానికః సౌర, కుత ద్యయే కిం ద్వయ మర్చిత మి 

తానా - తన్వీషు లతాస్సు విలాస ఏవ చేష్టితం విలాసచెస్ట్రితం హంణాజ్బనాస్కు విలోల 
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దృష్టం చషఖ్బలావలోకితం చ, (వతేస్రాయాం తస్యాం తయో రదర్శనా ల్లతాదిస్తు దర్శ 
నా బ్వార్సిత మి వే త్యు కే) కా నతు వస్తుతో౬ర్పణ వు స్లీత్రి భావః. 

అతనస్ట్రితా సా స్వయ మేన వృత.కా౯ జ్ క 3 

ఘట సన (ప సవశై రం(వరయత్ 
ల Cor SN ) 
సాబారా౭_ వీ యపాం (పధమా ప్తజన నాం 

ఒర్ ఆస న వు త్త)వాత్సల్య మపాక రిప్యుతి. 14 

టీక _సా= ఆదేవి అతన్ద్టితా = (ప్రాలుమాలిక లేనిదై, సయ మేవ=తా చే, 
వృకుకాకా = గున్న చెట్లను, షు cE: జూ భుతు = కుండలెనికు వా సన = కుచముల 

అపీ = కుమారస్వామి యు, (ప... నార - (పథమ=లతి"లుత _ ఆ ప్ప = పొందయిడిన _ 

జన్మ నాం = పుట్టువుగలవైన - (తనకు ఆన్న లయిన యేషాం = ఆ గున్న చెట్టులమోంది, 

ఫు త్రచాత్సల్యం = ఫు త్త9(పేమను, న అపాకరిప్యతి = తోొలంగింపంజూలండు. 

తా __అదేవి (భాలుమాలక తాను స్వయముగా కండలతో నీళ్లు పోస్ తన స్తన 

ముల; క్ సన్వ మొసంగి నట్టు గా గున్న చెట్లను వెంచుచుండేను, కమార'సా(మి సయితము 

తనకు ముందు పుట్టిన వగుటచెతి అన్నలయిన యీవెట్లమింది యామె ఫ్లు త్తరివాత్సల్య 
మును పోంగొట్టంజాలండు సుమా 

వ్యా అకన్టి) లేతి _ సా డేవీ స్వయ మే, వాఠన్ది9తా ౬'సంజాతతన్దా? 
సతీ * తొరకాదిత్వా దితే ద్సృత్యాయః, వృకుకాకా స్వల్పవృ మాక ఫో ఆఅల్సే? ఇ త్యల్నాో 

క(పత్యయః, ఘటా చేవ స్తనౌ తయోః -1పష్మసవళైః (పస్ఫతపయోభి - ర్వ వరయ త్, 
గువాః కుమారో, ఒప్పు (పథమా_ప్ప ప్త్పజన్మ నాం భల నాన్ _ అఆగజాతానా మి 

త్యర్థ్రః; యేషాం వృతు.కా [ాం కం ను త్త్రిచాత్సల్యం సుత పేను, నాజబాక రిష్యతి, 

ఊఉ త్తర్యత్ర కుమారోదయే౬పి న తేషు ప్ర పు త్త్రంవాత్సల్యం నివర్షిష్యత ఇ త్యద్థః, 

యొక్క = (పష్మ్ససవవైః = (సవించినపయస్సులచెత, వ్యవర్గ యత్ = వెంచెను, గుహః 

అరణకబిజాజ్ల- లి దానలాలితా 

నథా చ తస్యాం హరిణా విశ శ్వనుః, 

యధా తదీయె ర్నృయనై:ః కుతూహలాత్ 

సుర స్పఖీనా మమిమోత లోచనే 15 

టీక, అ, తాః - అరణ్యవీజ=(నివ్యరి లోనగు నడవిగింజల _ అబ.లి=దో నీళ్ల 
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యొక్కు...-దాన= పెట్టుటచేత _ లాలిలౌ; = (ప్రోది సేయంబడినవై, వారిణాః = లేళ్లు, 
త స్యాం=ఆ మెయంద్పు విశశ్వసుః =మచ్చిక పడినవి, యధా=ఎట్లనిన, కతూహాలాత్ == 

కుతుకముచేత) తదీరైమెః=ఆలేళ్ల వైన, నయానైః=కన్ను లతో, లో దశే=(తిన) కన్నులను, 

సఖీనాం .ఫురః=వెలికలెలరా రయెదుట్క, అమిమోతజకో లి-చినది 

చల 4 తౌ, దోేసీ ఇతో మూటికడ పట్రి నివ్వరి లోనగు ధాన్యములను తినిపించి 
ట్ట మె (పోదిసేసిన లేళ్లు ఆమెకడ ఎంతమచ్చి క రై మైన వనంగ్యా ఆమె తన చెలికత్తెల 

వు ళతుకముచే ఆలేళ్లకన్ను లను తనకన్ను లక్ అంటించి వానితో తనక న్ను లను 

కొలత కొలుమును, అవి అంత మచ్చికపడనవి 

బాగ. = అర తతి, అరణ్య బీ జనాం నీఛారాద్నా - మ లప సేపాం 

దానేన లాలిత్తా హరిణా శ్చ తస్యాం దెవ్యాం, తధా, విళళ (సు క్వి సమం జగ్రఃి - 

స్కి “సవకొ విస్రమృవిశ్వా సా ఇ త్యమరః, యధా, కుతూసాలా దౌత్చుక్య్యా, త్త కదీె 

ర్ల్యరిణాసయబని ని ఖి, ర్షయనై శ తే కరకైః, స్వకీయే లోచనే సఖినాం్క ఫురః పురతః- 

అన తేషాం సంబన్ఫ సహత్వ ముక్షమ్స్ ఆమిమోత అక్షీపరిమాణతారతన్యుజ్ఞానాయ 
మానం దకా శే త్యర్థః; శేచిత్తు సా ~ పార్వతీ తదీమై రేతః కతూపహాలాత్ ,, పురో 

7 వ పహ... నేహా, ఆగాక అషిమోత (వతేస్ట స్థత్వా న్నాత్మే న ఇ త్వాహుః 

శ మూక మాసే ఇ ఇ త్యస్తా థౌతో క్ల గజ్ , ఇయ మేవ ఖలు విశ్వాసస్య ప పరా కాలూ య 

దకీషీడనేంషి న తుభ్య నీతీ భావః 

జ 
mr స rT తో 

కృ తాభిసు. కాం హుతజాత వెదసం 

త్వగు త్త రాసబ్దవ తీ మధీతిసిమ్ 

దిదృతేవ సొ మృప యో౭ఒభ్యుపాగమ 

న్న దర్శ వృద్దేమ వయ స్పమిత్య శే, [ 
టీక, కృ. కాం - కృత = చెయఃబడిన - అఫిషేకాం = న్నా నముగలదియు, 

హు లిసరి = హుత= వేల్వంబడీన _ జాత వేవస సంజ అగ్ని గలదియు, త్వ, తీం_ త్వక్ = 

gare - ఊక్తీరాసజ్ఞవలీం౭ఊ త్రేరీయముకలదియ్ము, అధితీనీంజ న్తుతిపాచాదికము 
కావించునదియు (అగు), న్. దిద్భత్న వః= దూడంగోగినవానై , బుంహయ = 
మునుల్కు అభ్యుపొగనుకా = వచ్చిరి ధర రృవ్బద్దేషు-భర్మ = ధర్మ ముచేళ _ వృద్దేషం = 
వద్దా! విషయమందుు వయ; = వయస్సు, న సమిక్య లేం భూడలుడదు, 

ta నార 

చీరను వైటుగా ర్లాల్ళి, ee షరించుచ్చు. నున్నటి. యాతపళ్చర్యకు 
| 

త్త కొం 

జ | | స 
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మెచ్చి మునులు ఆమెను సందర్శింప వచ్చిరి పెద్దలు చిన్నలను వచ్చి శు కూషించుట 

తప్పు గాదా యనిన, ధర్మము [పధానము గాని వయస్సు (పథధానము గాదు 

వ్యా aa శేరి కృ తాఫిపె. షకౌం కృతస్నా నాం హుతజాత వేదసం హుతా 

గ్ని కామ్ - క సృ తపశోనూ మి త్యేర్ణః, క్వచా వల్క_లే - నో త్త రాసజ్ఞవతీ ము త్రరీయవతీం- 
త్వగు త్ర రాసజ్ఞవతీమ్, అధీత మస్యా ఆ స్తీ త్యధీతినీం స్తు చు కర్వతీక్ షా “ఇపా 
దిభ్య శ్ని ఇ "పీన పక్యయః, తాం డీవీం, | దిదృతువో (ద్రష్టు మిచృవోో ఒర్షరూ ఖ 
యో ౬భ్యుపాగమకా సముపాగతాఖ న చాత్ర కన్వ్ఫ సేవాదోప, ఇ త్యాహ _ ధర్మ 

వృద్ధ వయో న సమీ కుతే న న ప్రమాతీ క్రియ శే, సతి ధర జెవి పాటీ వయో టై నీస్తం 

న (పయోజక మి తః తథా చ మను; _ 

“న తేన వృద్ధో భవతి యే నాస్య పలితేం శిరః, 

యో వా యువా? ప్యధీయాన సం దేవాః స్రవిరం ఫిదుః' ఇతి. 

విగోధిసతో 'ఏజ్ఞి తేపూర్యనుత్సరం 

(దుమై రం సృ పస వార్చి తాతిధి 

న వూటజాభ్య _న్తరసంభృ తా నలం 

తపోవనం త చ్చు బభూవ పావనమ్ 1 

టీక. ని రం _విరోధి=(పరస్పర) ద్వెషులయిన క సత్త (=జంతువులచేత _ 

ఉట్జ్ల్లీ త =వదలంబడిన - పూర్వుజతీ్ టి _ మత్సరం=వెరముక లదియు, (దుమైః= చెట్ల 

చెత అ ..థి - అఫీస్ట కోరిన - (పసవ=పండ్ల చెత ఎ అర్శిత =వూజింపంబడిన.. అతిథి= 

అతిథులుగలదియు, న .ల౦ _ నవ=నూతన మైన - ఆ టజ=పర్ల కాలలయొక్క- - అభ్య 

రార=లోే పలి (ప్రదేశములయందు - సంభృత= ఊం౦ప(బడిన-అనలం = అగ్న లుగలదియు, 

(బ్ర, త చ్చ తపోవనం=ఆతపోవనము, పౌవనం=పమితీకరించునది బభూవ = ఆయెను. 
తౌ టా అయా[ళశమమందు పులులు లేళ్లను చంఫుట, సింపాములు ఏనుంగులం 

గొట్టుటు ఇ త్యాదిజాతివైరమువలని హింసల మానినవి, చెట్టు సయితము అతిథులకు 

కోరినపండ్ల నొసంగి సహ గావింపం దొడంగినవి కొత్తకొ తగా ఎందజణో పర్లకాలలు 

గట్టుకొని అందు అగస్నలను ఉంచి హోమములు గావింపం దొడంగిరి.  ఈతీరున ఆతపఫో 

వనము లోక పావన మైనది 

వ్యా విరో ధీతీ._ విరోధిఖి; = స క నోచ్యా(ఘాదిఫి - రుక్లతవూర్వ 

మత్సరం త్య క్షపూర్య వైరం - హీంసారహిత మి త్యర్థః, (దుమై, రఫీస్ట్య్రపసవే చేస్తఫ లే. 
నార్చితాః పూజితా _ అతి ధమయో యన్న్మిం స్త త్త ధోక్తం,) నవానా - ముటజానాం 

£3 



సంభ వే 

4 నం ను 
PPT Ty 

(5 | భు 

= మభ్య _న్షరేహ _ సంభృతాః సంచితాః = అనలా అగ్నయో - యస్తిం 
[ Vio తచ్చ తపోవనం, పొవయ తీతి పావనం - బభూవ-అహింసాతిథిసత్కా 

రిచ ర్వాషి రగ త్ప్చావనం బభూ వే త్యస్థః 

యదా సలం పూర్ణతపస్సమాధథినా 

న తొవతె అభా యమునుం స్త కాంవ్నీతమ్, 

త దా౭.నపేత్యు స్వశరీరమార్షవం 
తపో మహత్ సొ చరితుం (పచకమే-. 18 

టీక సా = ఆదేవ్సి యదా = ఎప్పుడు శావతెౌ = అంతేటి, పూ * నా 

పూర్వ కా తొంటి _ తపస్సమాధినా=తపోనియమము చెత, 'కాజ్జ తం ఫలం = (తాలంగో 

రిన ఫలము, లభ్యం నఆమం స=పొందరాని దని తలంచెమో తదా = అప్పుడు, స్వ, న 

వం--స్వ = తనయొక్క. - శరీర = చేసాముయొక్క_ - మౌర్ట్దవం = సౌకుమార్య 

మును అనపేత్యు = లెక్క_సేయక్క మహత్ = గొప్పదైన తేప = తేపమున, 

చరితుం = చేయుటకు (ప్రచక్రమే = ఆరంభించెను 

తొ... ఈ(పకారము తపస్సు చెయుచుండంగా ఆమెకు ఒకప్పుడు అంతటియా 

తపస్సునకు సయితము తాం గోరినఫలము లఖింప దని తోంచెను వెంటనే ఆమె తనదేవా 

సౌకుమార్భమును సరకు సేయక కథోరతర మయిన తపస్సు సలుప "నారంభించెను. 

వ్యా,---య దేతీ. సా దేవీ యదా యస్మికా కాల్చే తావతా 'తావత్సమా 

కోన పూర్వ తపః సమాధినా సూర్య కానుప్టీయనూన। ప్రకా రేణ తపోనియమేన్క కా 

జ్జ తం ఫలం, లభ్యం లబ్దుం శక్యం - నామంస్త - అశక్య మమం సే త్యర్గః, తచా 

తశ్యా_లే, అవిలమ్చే సే త్యర్థః, స్వశరిరస్య - మార్దవం మృదుత్వం సౌకుమార్య, యన యే 
త్యూవిగణయ్య), మహ దుశ్చరం, తపు శ్చరితుం శా ఇ (పచక్రమ ఉపచక్రమే 

క్షమం యయా కన్లుకలిలయా౭_వి యా 

తయా మునినాం చరితం వ్యగాహ్యాత, 

[భువం వవుః కాంచనపద నిర్మితం 

మృదు (పకృత్వా చ ససార మేవ చ, 10 

టీక యా = ఏటేవ్సి కన్లుక లీలయా అసీ= బంతి యాటకు సయితము, క్లమం 
యయా = అలయికను ae తయా జా ఆ చేవిచేత చైత్ర, మునీ నం = మునులర'క్కు_ , 

పరితం = చర్య (అనలూ తీవ్రతపస్సు, వ్యగాన్యాత = (ప్రవేశింపంబడెన్సు (ధ్రువమ్ = 
Br 
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నిశ్చయముగా అస్యాః వపుః = ఆమె యొడలు కా... .తం - కాన = బంగార ప్ర. 

పద్ద = తామరతో _ నిర్హితం=చేయంబడినది (కనుక నే), (పకృ త్వా = స్వభావముచేత, 

మృదు=సుకమారంబును, * ససారమ్ ఏవ చద=కరినంబును. 

తా.__ఆడేని బంతీయాటకు సయితము ఆలత. జెందుచుండినట్టిది మునీశ్ళ రుల 

తీవతపస్సును సలుప నారంఖఫించెను నిక్క_ముగా కకత తలలు కో! 

జేయంబడినది; కావుననే తామరస్వఫావముం బట్టి సుకుమారంబునుు బం ణారుస్వఫావం 

బును బట్టి క రివంబునుగా నుండెను. 

వ్యా క్షమ మితి... యా చేవ్కీ కన్టుకలీలయా కన్లుకకీడయ్యా ఒపీ, క్లమం 
యయా గ్లానిం [పాప తయా చేచ్య్యా, మునీనాం, చరితం తవం తపోవ్య గాహ్యాత (పవి 

ఫ్రమ్; అతో తేంక్యు లే _ (ధ్రువ మస్యా వపుః, కాఖ నపద్యేన సువణ౯కమలేన - నిరతం 

ఫఘుటితమ్ అత ఏవ, (పకృత్యా చద, సభా వేన మృదు ఈ సుకుమార మప్పి కాబ్బునస్వ 

భావేన, ససారం చకరిన మేవ, తధా చ తదుపొదానక త్వా ద్దేవ్యా వఫపుషః సుకుమార 

స్యాప్ తీవతపఃతమత్వ మి త్యు తే) మాగ్ధః. 

గుణా చతుర్హాం జల ఆ "౦ హావిర్భుజూం 

శుచినతా మధ్యగ తా నుముధ్యమా 7 
4 ఒదినా అద టా వ్ | ల పిజిత్య నెత పతి ఘూతినిం wid 

మనన్యద్భస్థి er మైతుత 20 

టీక, -శుచా=వేస వియంద్యు న్లచిసి సీ తొ-కుచి=విశదమయిన - స్నేతా = మంద 

హాసము౫ లదియు, సు మధ్యమా= ఆ ప్రరీదమయిన నడుముగలదియు నయిన pen జ్వల 

తాం=మ్మండుచున్న , చతు రాం= కలుగు, సూ హావిర్భుజాం= అగ్న్య లకు, మధ్యగ తా= నడుము 

నున్న దై, సిర రూ 2 లను _ (పతిఘాతినీం= =మిజుమిఖట్టుగౌల్పువ దైన- (ప్రఫ"౦0= 

) అనన్య దృష్టిః= వే భొొకట చూపు లేనిదై సవితారమ్= సూర్య లేజస్సును, ఏిజత్య= గీ 
సూర్యుని ఐకుత=చూూచెన 

తా....ఆదేవి బిజు వ్వుకో వేసవియందు నాలుగుపోోమాగ్ను లను వేలి నెనర్చి 

మంట పెట్టి వానినడుమను ( ఇండి, నూర్యునిమి దనే మిణుమిట్లు గొలుప్ర దున్న తేజ 

స్సును ఓర్చి, వేళలోకటిం నక ) చూపు నిలిపియుం చెను. _-- ఇదియే పంచాగ్నీ మధ్యను 
తపం బొనరించుటి . 

వ్యా. --శుచా ఐజీ \ శుచా (గీష్నే, శుచిస్మితా విశదమన్దహాస్కా సుమధ్యమా 

పార్వతి, జ్వల తాం ద్ ప్త: చన 0 చతుర్గాం, వానిర్భు జా మున్నీ నాం, మధ్యగ తా సతీ, టయ 
న 
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"నేత (పతిహ _న్లీతి తాం న్నక పతిఘాతినీం (పాం 'సావి(త్రం "లేవో, విజిత్య, న విద్య 

తే౬న్యత దృష్టి ర్యస్యాః సా౬ నన్యదృష్టిః సతీ, సవితారం సూర్య, మైకుత దదర్శ _ 

వి * [షే పలాశ్ని మధ్యస్లో వన్దొసు స్లజ్డై లళయణ ఇతి సరణాత్ - పఖ్బాగ్నినముగ్య 

తపశ్చచా శే త్యర్థః, తత 'సవిలెవ పఖ్సుమోటన్నిః - వి అన్నిః సవితా సవి తె 

వాన్నీ?" ఇథి (శౌతలిజాత్ , 

తధా౭ఒతి తప్తం సనితు రభ స్పిఖ్ 

రుఖం తదియం కమలశియం దథౌ, 

అపాబయోాః కేవల వుస్య దీర ఆకూ 
౧ యె 

శృనై శనై: శ్యామిక యా కృతం.పదమ్ 91 

టీక. _'సవితు $=సూర్యు నియిొక్క_, గభ ప్రీఖిః=కిరణములచేత్స తధా = ఆవిభ 
ముగా అలతిత ప్తం=మిక్కి-లీ కాంపంబడిన, తకదీయం=ఆమెదెన, ముఖం= మొగము కవుల 

(శ్రియం - కమల==తామరయొక్క_ - (శియం=ాశోభన్సు దధా == వహించెను, (కాని), 

అస్య=ఆ మొగముయొక్కు_, దీర్భయోః అబాబ్దయోః శివలం౦ం=నిడుదలయిన కెడకన్నుల 
ల్ యి 

యందు మాత్రము, న 
ఈ. 

అడుగు, కృతమ్==ఇడయబ డెను 

ల ననెః= మెల్ల మెల్లగా, క్వామిక యా — కప్పువ్నా చెత, పద౦ = 

ఖా ---సూర్యకిరణము లకుం (గన్నాగగీయు క మలము ఎలు వాడక విక సిల్లుమో అగో 

ఆమె ముొుగంబును సూర్యకి రణంబులకాం కా వాడక సిరి నే పొరయుచుండోను అయినను 

కంటి తుడలయందు మ్నాత్రేము వాని య. త్యంత క్మైకుమార్యము మూలముగా నలుపు మెల్ల 

మెల్ల గా "నెలకొన్నది స్ట 

వ్యా తత చెలి... సవితుః సూర్య న్య, నభ ఫి: కరణ స్తథా పూరోో కృప 
కారే, కాతిత పం సంత పం, తస్యా ఇదం తదీయం, షో ఖం, కమల శ్రియం క మలస్య 
కశోభాం, దథఢా (పొప-యధా రవితాపా త్క_మలం న మస్ తి (పత్యుత వికసతి తధా 
తదీయం ముఖ మానీ దితి భావం కిం త్వ స్య ముఖ స్య దీర మో) రబాజ్ఞరో 8 శేవలం 
"నేతా _న్షయో రవ శనిః శని రం మన ళ్ 
కృతం -_ తయోః సౌకళమాళఠా తగగ + ఖీ ర్యా ది ఫీథిః 

Hol, 

క్ [స్ట 

కీ అయాచితోపస్థిత మమ్బు కేవలం, 
త్ర ప . రిసాత్యక స్యోడుప లె రష్ రశ యః, 5 

f 

రె శ్యామికయ్యా కాలిమ్నా, పదం స్థానం, 

Ma 
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బభూవ తస్యాః కిల పారణావిథి 

ర్న వృకువృ_క్తివ్యతికి క్ర సాధనః 29 

టీక, అఆ ..తం - అయాచిత=యాచింపంబడక ర _ ఉపస్టితవొ = (ప్రా స్టీంచి 
నట్టి, అమ్బు శేవలం _ నీరు మాత్రము, ర్త స్య-రస== అమృతమే - - ఆత్ర త కస్య స్వరూ 

పముశాయలవాండయిన్ళ ఉడు వ లేః=-చందునియొక్క_, మదీచయా శ కిరణాములును, 

తస్వాః=ఆమెక్కు బా...ధి8 - వారణా = భోజనముయొక్క_ - విధిః == కృత్యము; 

బభూవ కిల=ఆరెను గదా; వృ ..నః-వృకు=చెట్లయొక్క. - వృ _త్తి=బీవమోపాయ 

మునకు _ వ్యలిరిక్త=ఖిన్నమయిన-సాధనః=ఉపాయముకలదిి న బభూవ = కా లేదో 

తౌ ఒకరిని చడ నక్క_అలేక తనంతట దొరకిన జలమును, అమృతమయుC 

డయిన చంద్రుని కి రణములును మాత్ర మె ఆమెకు ఆహార మాయెను చెట్టకును ఇవియే 

దా ఆహారము, కావున చెట్లకు జీవన సాధన మేదో ఆమెకును అబే జీవన సాధనము 
గాని అంతకన్న చెక్కు. డేమియు లేక యుండెను 

వ్యా,--అయాచి తేలి. _ అయాచితోపస్టిత మ(ప్రార్థి తోపనతం, శేవల్య మ 

మ్చూదక 0, రసాత్మక స్యామృతమయి, స్యోడూ నాం నకు తాణాం-పతి శ్నన్ష) స్తస్య, 

రశ్న్మయ శ్చ, తస్యాః పార్వత్యాఇ పారణావిధ్ధి రభ్యవహారక ర్య, బభూవ _ తౌవన్నాత్ర 

సాధనకో ఒభూ ది త్యర్థః - సాధ్య సాధనయో రభ దేన వ్యపదేశః సాథనా_న్హరవ్యావృ 

త్త ్యగ్థః, కి లేలి ప్రసిద్ధ వృషాణాం యా _ వృ త్రి ర్రీవసూపాయ- _స్తద్యా్యా తిరి క్షం - 

సాధన ముపాయో-యన్య స తధో క్షః-పారణావిధి న్న బభూవ; వృతో ఒప్యయా 
చితోప స్ట్లేన మేఘేదశే నేస్టుకిరవై శ్చ జీవ తీతి (పసీద్ధమ్ - అమ్బికాఒపీ తావన్తాత 

క చే త్యర్థః 

నికామతపా వివిధన వహ్నినా 

నభశ్చే ేన్దనసంభృ కేన సా 

తపాత్యయు వారిభి రుక్షీతా నవై 

ర్భువా స హూ వాణ మము జా దూర్గ (గమ్. లప్ప 

టీక —నభ శ్చ పన oe ఇ. న ఇ న=చిదుగులచేత _ సంభ్చ 

తేన = మండింపయబడినడియ్య (నగు), వివిఛేన = "వక్క తెజలసల (అయిదు విధ 

ముల, వహ్నేనా చై అన్ని చెత, ని నికామ = మిక్కిలి వ్ తేషా = = (కాయ 

బడినదై, సా=పార్యతిి త,.,యే _ తపడవేసవియొక్క_ _ అక్యయే= అపగమమందు _ 

(వర్ణాకాలముందుు, నవైః = (కొత్తవెన వారిఖిః = నీళ్ల చేత ఉకీ'తా=తడుప(బడినదై, 

సఖ 
శా) 

em 
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భువా సహ = (పంఛాన్ని తపమైన) భూమితోయగూడ, ఊర్ధ్వగమ్ = వెకిలేచిన; 

ఉఊహైణ౦ం= ఆవిరిని, అముబఖ్నుత్ = విడిచెను 

తా... ఆకాశమందు వరించెడ్ సూర్యు య డనునగ్ని చేతయి, నే లయందు చిదుగులతో 

మండ్ంపంబడీన నాలుగగ్ను లచెతను, మొత్తము అయిదు అగ్నులచె చెత (కాణినదైన 

యా మెచేహమునుండియు పంచాగ్ని తప్ప యయిన యా భూమినుండియు వస్థాకాలారం 

భమున తొలివానచినుకులకు అవిరి సమముగా పెకి చెడలెను * 

వ్యా _-నికా మేతి. —నివిదేన పష్బువి సే త్యర్థః, నభ శ్వ రణ భచకేణ _ 

ఆదిత్యరూపే క త్యగ్బః, షష్ట నసంభ్భ తేన కాస్టసమిద్దెన ) వహ్ని న్యా, నికామ మత్య న్హం - 

తపా సాలమ్బికా, రపాత్యయే (గ్రష్టానే - పావృ షీ త్యగ్గక, న్నవె ర్వారిఖి రుక్షి తా 

సీకా, సతీ భువా పత్బాన్నిత_ ప్రయా స; పార్ పగ మూర న. (పస్ఫత్క ముషహ్మాణం బాస్ప _ 

మముజ్బల్ = ని ' గైష్టోష్య బాప్పు ము వాణమ్ Yt ఇతె త 

ల! శుణం పక్షును తాడతాధరాః 

ఫయోధరో శ్వేభని పాతచూరి తాః 

నలీము తస్యాః per: ప "వేది 

చిరిణ నాభిం (పఢథమోాద బిన్ల వః, 94, 

టీక. (ప .వః-(ప్రభమ = తొలి _ ఉదబిన్దవః = నీటిచినుకులు, తస్యాః = 

పార్యతియొక్క_, పక్షుసు = కనుటప్పలయందూ ఈణం = నిముసము, సితాః = నిలిచి 

నవియు, (తర్వాత), తా, . +, రె;--- తాడిత == నొగిలింపంబడిన - అధరాః = పెదవి 

గలవియు - (పెదవి వెంబడి దానికి నొప్పీ గలిగించిన వనుటు, (అక); ప తౌ 

పయోధర = పాలింద్దయొక్క_ - ఉఊల్చేధ = ఉపరిభాగముందు - నిపాత = పడ్గుటచేత _ 
చూర్ణితా; = నలియె నవియ్వు, (త ర్వాత, వళీషు = కడుపుమో6ది ముడుతల యందు, 

oe = జాలీనవియు, (వ), చిశెణ = వాలసేపటిక్సి నాభిం = వపాక్కి.టిని, (పే 

దిరే = చొచ్చినవి 

తౌ, ఆమె b TNE మ రాలిన తొలివానచినుకులు కణము "అప్ప 

లె నిలిచి అటనుండ్ పెదవివెం బడి పెదవిని మెప్పించి అనంతరము పాలిండ్ల సెభాగ 

మున రాలి చూర్ణమ్ములై; వలి త్రయములోే దాటి ఎట్రకేలకు నొభిం జొచ్చి నవి. 
భా, లా. (పథమ చినుకులు ఎడయెడ గా పడిన వనియు, అందుచేతనే నాభిని 

దరియుటకును నాభిం జొచ్చుటకును ఇాలనేప్రు ఆయె ననియు * బిష్షవః'* _- అనుబహు 

వచనము చేత ఎక్కువ యడయిడ-గా. ట్ర సీ లౌ ల అప్పలు దట్టము లనియ్లి, 
గ జో 

గో 
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6క్షమ్?___నునుపుగలవి యనియు, “ తాడిక*'___అధరము మ్సదు వనియు, “దూర్చి తాః... 

కుచములు కరినము లనియు, “స్టలితాలి ా వళులు మెజకప పల్లముగా నున్న వ నియు, “చి 

రణి _ తడవగుట ఈ చెప్పిన పతీబంభక ము లెనేకము లున్న ందున ననియు, “దే పదిల = 

చొచ్చి నవే గాని వెలువడ లే దనియు, నాభి లో6 తనియు 

వ్యా ఇలా ఇతి... ఉదక స్య బినవ ఉదబిస్త్షవః * ఓ మన్లౌదన -* ఇత్యాది 

ఇూదకళబ్ద సో దాదేళః - (ప్రథమ ఉదబిన్దవః - (ప్రథమవబిశేషణూ ద్చిన్టూనాం విరలత్వం 
బహువ చనా న్నా తివిరలత్వం చ గమ్య లే -_ తధా చ చిరత్వ నా భ్య క్రరగమనయో 

రి ర్వాహః, తస్యాః పార్వత్యాః, పత్షీసు నేతలోమసు, తుం, స్టీతాః స్ట నితెం గతాః _ 

మే ఇ త్వ నేన పక్షుణాం సాన్టరిత్వం రుణ మితి ny నిం ద (మ్య, అన న్లరం, 

తాడితో వ్యథితో - సల ఒష్టో _ యె సే తధోకా! _ ఏలే నాధర'స స్వ మార్లవం 

గమ్య తే తతః పయోధరయోః సనయొ+ జ 'రశ్సేధ ఉపరభాగే _ నిపాతేన పఠ-వేన త్త 
చూర్జితా జరక్టరితాః _ కుచకారిన్యా దితి భావః, త దను, వలీ షపూదరనేఖాసు, ఫ్టలి 

తాః _ నిమ్నో ౩ న్నతత్వా దితి భావః, ఇం, చిశేణ న తు శీ్టుం - (పతి బన్టచాహు 

ల్వా దితి భావ నాభిం, (పెపేదిశే పవిష్టే నతు నిర్హగ్యుః - ఏలేన నాభి ద్రామ్మోర్యం 

గమ్య తే అ(త్ర (ప్రతిపద మర్ధవత్తా్వాత్. లు. 

నీలాశయాం తా మనెేేతవాసినీం 

నిర న నరా స్వ _నరవాతవృష్పాషు 

వ్యలోకయ న్నుని, పీలే స స్పడిన్య యె 

ర హాతపస్సాక్యు ద్రవ సితాః wae 25 
a థి 

టీక, --నిరన్నరాసు = ఎడతెంపులేనట్టి అ.. షు__అస్త్వర=నడుము - వాతే=ా 

గాలిగల మట్టి లా వృస్తిషు = వానలలో ఆ నికేతవాసీనీం = ఇంట నివసింపనిజె శిలా 

శయాం _ శిలా = రాతీమై - శయాం=పరున్న దైన, తౌం = ఆపార్వతిన్సి మ... వమ్యె-- 
మహాత్ = తీవనుయిన _ తపః = తేపస్సుయొక్క_ - సామే = సాటత్నీకర్మయందు, 
స్థితాః = ఉన్న టి, కేపసాః = రాత్రులు, తడిన్మమైొ; జ సెొజుపులనెడు, ఉని షిలెః జ 

చూపులతో, వ్యలోకయకొ ఇవ = చూచినవో యనున ట్లుండెను, 

తా. తెంపు లేక ఈదరగాలితోడి వానలు గురియుచున్న ప్పుడు ఆమె ఇంట 

నుండక బట్టబయల నివసించి ఖాంయపరాతిమోంద పరుండి యుండంగా ఆ త్వ తపంబునక్ 

సాములయిన రాతులు మెజపు లనెడు చూపులతో మూచుచుండినవో యనున ట్లుండెను, 

వాన్టి* శిలాళయా మితి... నిర న్షరాసు నీరన్హా), స్య_న్లరే మభ్య - వాతో 
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యాసాం తౌదృశో యా వృష్టయ స్తా స్వ నరవాకవృష్టిషూ, న నికేతే గృహే వస తీ 
త్యనికేతవాసీనీమ్ ఇ అనావృత దెళవాసినీ మి త్యర్థః) శిలాయాం ేత ఇతి శిలాశయాం 

శిలాతలకాయినీమ్ * * అధికరణే శేతే” ఇ త్యచ్చ్రత్యయః తాం పొర్యతీం, సామా 

ద్ద్ర్వప్రై సామీ * “సామా ద్దస్టరి సంజ్ఞాయామ్” ఇ తీన్నిప్రత్యయః - తస్య కర్మ సాకమ్యుం- 
మహాతపసః సా త్య్యె స్టితాః కప _స్తడిన్మమై ర్విద్యు.దూమై రున్మిషితె రవలోకనై, 
ర్వ నీలోక య న్నివ 

ఇ వేతి చత్తుషా విలోకన మే వోక్పే)క్యు తే సాక్యుం తు _ 

ఆదిత్య చచ్చే వనిలో౭౬నల శ్చ ద్యా భూ౯మి రాపో సృాదయం౦ం యమ శ్చ 

అహళశ్చ రాత్రి శ్చ ఉభే చ సంధ్యే-ధర్మ శృ జానాతి నరస్య వృ త్తమ్,' 

ఇతి (ప్రమాణ సిద్ధ త్వా న్నూ ల్ప్రమ్య మి త్యనుసంభేయమ్ 

సనినాయ సా౭_త్య నహిమోాత్కి_'రానిలాః 

సహన్యర్శాలి రుదవాసతత్స రా 

ఫరస్సర్నాక నిని చక వాక ఈయోాః 

పురో వియు కే మిధునే కృపావతీ 26 
టీక __ సా==పౌార్యతీ చేవి, అ...లాః_ అత్య న్ఫ=మిక్కి-లి - హీమ=మంచును- 

ఉఆత్కార = వెదచల్లెడ - అనిలాః = వాయున్రులుగలవెస,, సం తీః—సహాస్య మే 

పౌషమాసముయొక్కా - రా(తీః = లను ఉ  రా-_-_ఉుద (క) = నీటియందు _ 
వాస = నివసించుటయందు _ తత్స ర = ఆస కురాల ప .నిపరస్పర = ఒండొం 
టిని _ ఆక్రన్లిని = పిలుచుచున్న టియు, పురః=ఎదుట్క వియు శే = ఎడంబా నీనట్టియా, 
చక వాక యో; = జక్కు_వలయొక్క_, మిథు నే=జజంటయందు, కృ పావతీ ఇ పాలిగల దె, 

నినాయ = కడెను 

తౌ వాయువులు మంచును వెదచల్లుచు వీవెడు పుష్యమాస ర్మాతులను, 
నిట నిలిచినదె పార్వతీ చేని తన మోల ఒండెంటి  నెడంయాసి పిలుచుకొనుచున్న_ 
జక1-_వలకవను చూచి జూలిగానుచ్చు కడెసిను | 

వ్యా నినా యీతి __ సా పార్వతీ, ఉల్కి_ర న్లిక్షిప నీ త్యుత్కి రాః - 
“ఇగుపధజ్ఞా క్ల ఇ త్యాదినా క అత్య సం హూమానా ముత్కిరా అనిలా యాసు తాః, 
సహాస్య రాత్రీ; పౌపర్శాతీః - ని “పౌచ్చ. లేప సనాస్యా ద్వౌ” ఇ త్యమరః ఉదశే 

“పేపం వాస వాహన ధిషు చి ఇ త్యుదాదేళః _ ఉదవాసే తత్పరా 
ఆసక్తా తధా పరస్పర సూకన్షి న్యస్య్యూన్య మా|క్రోశిని, పురో రో, వియు శే విర 

వాస డద వాసః 
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పీణి _ వియోగం (ప్రాప్త ఇతి యావత్, చక్షవాకీ ద చకవాక శృ చకవాకా తయో 
శ్చ(క వాకయో, రిఖథు నే ద్వ నె్వై: కృపావతీ సతీ నినాయ _ దుఃఖిషు కృ పాలుత్వం 
మహతాం స్వభావ ఇతి చక వాకమిథు నే కృపా-న తు కామిత యే-తి వాచ్యా నవకాళః, 
వి. “అప్సు వాన స్తు హేమ్తే [కమశో వధకయీ ్రపః ఇతి మనుః 

ముఖేన సా పద్ద సుగస్ధినా నిశి (ప వెపమానాధరప త్తశోభినా [27 
తుపూరవృసీ కుతపద సంపడాం సరోజసంధాన మి వాకరో దషామ్ 

టీక,__సా = పార్వతీ డదేప్కి నిశి = రాత్రియందు, ప. 'నాపద్శ = తామర 
వలె _ సనా = పరిమళ వంతమమిన, (ప. *.న(పవేపమాన = మిక్కిలి వణంకచు 
న్న - అధర = వెదవియనెడు _ పత్తి = తామరశేకుచెత _ కోభినా = విరాజిల్లుచు 
న్న, ముఖేన=వచనముతో, తు దాన్ తుసార = మంచుయొక్కా... _ వృష్టి = వాన 
చేత _ కుత = నాశముచేయంబడిన - పద్మ = తామరలయొక్క_ - సంపదామ్ = శోభ 
గల్బవెన అపాం = నీళ్ళకు స, ,నం--సరోజ = తామరలయొక్క _- సంధానం == 
కూర్పును అకరో దివ = చేసీనదియు౦బోలె నుండెను. 

లా, ఆమె రాత్రులందు వణంకుచున్న కమ్మోవి తామర నేకువ లె వి రాజిల్లుచుండు, 
తొమరవ లె పరిమళించుచున్న తన వదనముచేత్య ఆనీళ్లక్కు మందువానవే తామరలు 
నశించిన లోపము తీరునట్టు గా, తామరను సమకూర్చినదో యన నొప్పుచుండెన. 

వ్యా----ము ఖే నేతి. సా పార్వతీ, నిశి రాత్ర, పద్మవత్ - సుగన్నినా సు 
రఫికకా * “న సేత్ =? ఇత్యాది నకారః, (పవేపమానః కమ్నృమామూ - ౬భర ఓష్ష- 

ఏవ _ ప శ్రగిం'దలం _ తేన కోభత ఇతి తధో శేన ముఖేన, తుపారవృస్ట్యా తుహీ నవ న్లేణ_ 
కృతా నాశితౌః _ పద 'సంపదో యాసాం తౌస్కా మపాం సరోజసంధానం పద్మ'సం 
ఘుటన్న మకరో దివ ఇ త్యు క్సె9కాలంకారః య పద్ధాన్టరం తుపానే సూపనాొ 

న్య తే తన్ను ఖపద్యం తునత శతి వ్యతి రేకాలంకారో వ్యజ్యత ఇ త్యుభ యో; సంకర;, 

Oo 

స్వయంపిశీర్ల దుమపర్ణ నృ త్తితా పరా హీ కాష్టా తపస్క _స్తయా వునః 
తద ప్యపాకిర్ణ, ముళ్ల; (వీయంవదాం వద _న్య్యప నతి చ తాం నురాపవిదః. 28 

టీక.స్వ +కౌ__సయం = తమంఠటతామే _ విశీర్ణ = రాలీన - (ద్రుమ 
పగ్గ = చెట్టయాకులే _ వృత్తితా = జీవనముగా. గలిగియుండుట్క తపసః ఆ తేపము 

నక్కు పరా కాస్థ హీ = మిక్కిలి యుత్కర్ద కద్చా తయా ఫున;=ఆమెచేత సూ తత్ 
అపీ ఇ అదియు (భకలములచే జీవించు టయు), అపాకృతమ్ = మానంబడెన్కు అతః = 

ఇందువలన్న, (ప్రియంవ డార్మి తాం = (ప్రాయము, పహ యా పార్వతీ దేవిని, పురా 

24 ' 
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విద = పురాణజ్ఞులు అ పగ్గా ఇతి వ = (తపస్సృమయమందు) పర్గ(భకుణ)ము 'సయి 
తము "లేనిది అని యు, వదన్ని = చెప్పుదురు. 

తా లోకములో చెట్లనుండి న్యయముగా రాలిన యాకలములు మ్మాత మే 
జీవ నార్గరు భుజించుట తపస్సుయొక్క_ పర మోత్కే_గ్గ , అట్టి యాకులను సయితము భుజిం 
పక తపము నల్పినందున్న ఆమెను, ఇతరులకు (ప్రియము పలుకున దగుటచే ఆమెకు (పీయ 
ముగ్యా పూర్వ వృత్తాంతేజ్ఞులయి శ పెద్దలు అపర్ల్గ యని "పేర్యా_ందురు 

వ్యా స్వయ పుల స్వయం వికీకాకాని న్వత శు నీలౌని - (దుమపగ్గా 
స్యేవ వృ_ట్రి స్లవనం యన్య తస్య భావ సత్యా తపనం పరా కాస్తూ పర ముత్క్పో౯ 
పీకు ని “క్ర పోత్క_ షే వ దిశి ఇ త్యేమర;, తయా దేవ్యా పున, స్తత పణాకా 
వరన మృ ప్యపాకీణ౯ మపాకృతమ్ అతః పణా౯పాకరణా ద్దేత్ ౪; (వ్రీయం వద 

© ఎ €,9 
శ 6 | ఆల్ 

తీలి (బయం౦వదా x (పీయవశే వదః ఖచ్” ఇతి ఖచ్చ్భత్యయ 8 వన అరుర్ధి పసదజ_స్థస్య 
ముమ్” ఇతీ మమాగమః, తాం పార్వతీం ఫురావిద? పురాణజ్ఞా _స్తపకరణసమయ్ 
ఆఅవిద్యమానం పణకాళి తుణం యస్యాః సా౬ప ే౯తి వద _న్ది- నామా సరసము దృయార్థ 
శ్చృకార; - అత్ర “అపకొకామ్” ఇ త్య పపారః-ఇతిళ బ్లాభిపీ తే ద్వితీయానుపప లే; ఆ య 
ధావా వామనః * “నిపాతే నా ప్యఖిహితే కర్మణి న కర్మవిభ క్తి = పరిగణవస్య (పాయి 
కత్యాత్ * ఇతి, స్వయం [ప్రియంవదాః పరేపా మపీ (వ్రయవాదభాజనాని భవ న్సీతి 
భవః 

అతో rr తంల 

వనృుణాలికాపలవ మేవవూదిఖి 
ర్వ లె! స్వ ముద్దం ౫ పయ _స్యహర్నిశమ్, 

తప శ్ళరిరైః కర్నినై రుపార్షితం 
తపస్వినాం దూర మధశ్చకార సా 29 

టీక, మృ + వ౦-_-- మృణాళికా = తౌమరవేరువలె _ పేలవం = కోనులమ 
యిన స్వమ్ = తేన అజ్జమ్ = దేనామును ఏవమ్ ఆదిభి = ఈజలాగ్ని మధ్య వాసము 
మొదలయిన, (వృలెః = (వతములచెత, అస ర్నిశం = పగలును రేయియు, గ్రపయ న్రీ== 
కృశింపంబేయుచు, సా క పార్వత్సి పస్వి'నాం = బుహులయొకక. , కరిచెః = దిట్రము 
లయిన, శరీ"ై 8 = దేవాములచేత,నంపాదితం = ఆర్జింపంబడనట్రి, తపః ఇ తపస్సును 
గూరమ్ = మిక్కిలి అధ శ్వ కార = (కిందు చేసెను 

లౌ. ఈచెప్పీన జలాగ్ని వాసాది (వతములచెత ఆదేవి తామర వేరువళె కోమల 
మయినతన చేహూమును రేయుంబవలు కృశింపంజేియుచ్చు శ్లేశమును సపహాంచు దృథఢ-గా 
తములచెత బుసు లార్జించిన తేపస్సుకన్న ఎంతయు నధిక మయినతపస్సును సాధిం వెను, 
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వ్యా, --మృణాలి శ్రేస్రి --మృణాలికాేలవం పద్మి నీకన్షకో మలం, సం స్వకీయ, 

మజ్జం శరీర మేవ మాక్ష్మప్రకార తోయాన్నిమధ్యవానవత మాది ఆ్యేషాం కె ర్భ్ర 
ఒలు రవాళ్చ నిశా చాహర్నిశమ్ శ సమాహారే ద్వక'టై పకవద్భానః ౫ అత్య నసం 

యోగే ద్వితీయా, గ్గపయ న్స్ కర్శ్గయ న్లీ, సా పార్వతీ, కరినెః శెళ సెహై రి త్వ థ౯ః, 

శరీణా, రుపార్టితం సంపాదితం తపస్వీ నా మృహీకాం, తపో దూర మత్య _న్హృ మధశ్చ 

కార తిరశ్చకార - అత్తి కిశ్వ ఇ త్యథ౯౩ః - తపస్విఖి ర ప్యెవం తపః కతు౯ాం న కకత 

ఇతి ఆాత్ప ర్యాథ౯:ః. 

అ ధాజినాహాథధరః (ప్రగల్బవా గల న్నివ (బహ్మనుయన తేజసా 

వసస కల్ట్సి జటెల _సహోవనం శ రర బద్ధః (పధవమూ శ మో యధా. 80 

టీక __అథ = అనంతరము అ, ,ర$_అజిన = నల్గ్లయిల్తితోలును - ఆహిథ = 
మోదుగుకట్లను - ధరః = ధరించినవా(డునుు, (ప ర (పగల్భ = (వౌథమమున _ 

వాక్ = మాటకలవా.డును, (బహ్మమయేన = _పదిక మయిన, "తేజసా = వర్చస్పుతో, 

జ్వల ఇవ = వెలుంగుచున్నట్లు ఉన్న వాండున్సు (అయినట్టి కళ్చిత్ జటిలః = ఒకా 

నుక జడదార్సి శరీర బద్ధః = బద్ద శరీర లు (చేవాము చాల్చినజ్ర్రి (పథమ్మా శ్రమః 
యధా = మొదటి యా(శేమమో (అవగా (బప్వాన ర్యా శమ మో) యనున ట్రున్న వాడు, 

తపోవనం = (అమువారి) యా (శమమును, వివేశ = చొచ్చెను = 

తా అనంతరము, నల్లయిత్తితోలును ధరించి మోదుగుకట్జను చేతంగాని, (బవ 
వర్చ'సముచెత మిక్కుూటము గా వలుంగుచు, (పౌఢమయిన వాక్కు_గలవా౭ండే తాపొం 

దిన (బహ్మచర్యా(శ్రమమో యన నొప్పుచున్న ట్రవాండు ఒకానొక జడడారి అము వారి తపో 

వనమునక్ు వచ్చెను 

వ్యా. అ ి తి....అ ధాన నక, మజినం కృష్ణ్టమృగత్వక్ _ ఆపాఢః [పయో 
జన మ స్వే త్యాపాఢ 8 వాలాశదర్ధః _ని “పాలావో దణ్ణ ఆపాక) ఇ త్యనురః * 6బ్చిచ్చా 

ఖాసోధా దణ్, షప అక ఇ త్యణ్బ్యీత్యయః - తయో భకార _స్రథో కః, (పగల్భ 

వాక్ (ప్రాఢవ ఇన్ఫో (బహ్మమయేన వెదికేన తేజసా _ బవ్యావర్చసే నే త్యథ౯౩ జల 
న్నివ స్ట్ేః య ఇవళబ్లో నిధా౯కర కా థ౯ ౩, కళ్ళ దనిదిణప్టో, జటిలో జటావాకా _ 

ప రా శం తి వై వ వ రీతి న్ వేని ఉనషాడత్వు దిలచ్చల్యేయః, శరిర బద్ధో బద్దశరీరః - శరీరవా 

భది ఆహా తె షు తె ర కు వ్ ఇ $ p౯8 లౌ గాన శా పృధు . (పథమా(శ మో యథా (బవాచ ర్యా 

(శమ ఇవ - యధాశ్వ్వ ఇవాఖేి౯) తపోవనమ్ _ దెవ్యా ఇతి శేషః, వివేశ (పవిప్ల వాకా 

ళు 
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త మాతిధేయోా బహునూనపూర్య్యయా 

సపర్యయా (పత్యుడియాయ పార్వతి, 

భవన్తి సామ్యే౭._వి నివిష్ట చేతసాం 

వవుర్వి కసే. ప్వతిగారవాః (కియా, 81 
టీక... ఆతికెయోూ = ఆతిథులయందు సాధువయిన, ఫార్యతి = దేవ్సి తం == 

ఆ(బహాచారికి, బబ మూ బహుమాన=గరవము _ పూర్వయా జు మున్ను గాల 

,దొన్క సపర్యయా = పూజతో, (పత్యుదియాయ = ఎదురేరొను ; సామ్య అప = సమ 

త్వ'మే కలిగి ఉన్నను, ని...సాం _నివిష్ట్ర = స్థీరమయిన _ చేతసాం=మనస్సుకల వారికి, 
వఫుర్విశేషు = విశేస మయినవ్య కులయందు ఆతి గౌరవాః = ఎక్కు_డు గౌరవము 

క లిగిన, (కీయాః = వ్యాపారములు, భవన్తి = (ప్రవ రర్షిల్లును. 

తా _అరిథులకు సాధువయినందున పార్వతీ బేవి ఆ(బవ్హాణారిని గౌరవ పూర్వ 

కముగా ఎదునేంగి పూజించెన్కు ఇరువురును సమానులయి యుండగా ఆయనను ఈమె 

పూజింప చేల యనం గా-_-సమత్వము కలిగియున్న చోట సయితము స్థీరచిత్తులు ఆకృతి 

విెశేషములయొడల అతిగొరవము చూప్రదురు 

వ్యా---త మితి _ అతిఖిషు సా ధ్యా ఫతీఖేయీ ఛి “పథ్యతిథి' ఇ త్యాదినా 

భష ్య)త్యయః x 'టిక్ఞాణజ' ఇత్యాదినా జీప్, పార్వతీ, తం (బహ్మచారిణం, బహు 

మానపూర్యయా బహుమాన; పూరు య స్యా స్తయా - గారవపూర్య యే త్యర్థః ష్ణ 

సపర్యయాలర్చయా - ని, “సప ర్యా ర్బార్ద్హ ౯8 సమాః ఇ త్యేమరః, (ప్రత్యుదియాయ 

(ప్రత్యుజ్ఞగామ; కథం సమానేటప్ తస్యా స్వాదృశి (ప్రతిపత్తి రత ఆవా- సామ్యే స త్యపి 

నివిష్ట చెత సాం స్థిరచిత్తానాం, వపుర్వుశేషేషు వ్య క్తివిశేపష్సే ప్వతిశయితం గౌరవం 
యాసు తౌ అతిగోరవా అతిగారవసహీతాః (క్రియా శ్నేప్పై భవన్తి (ప్రవర్త స్ట ఇ 
త్యర్థః - సాధవో న సామ్యాఖి నివేశిన ఇతి భ్ వః. | 

థి 

విధిపయుకాం పరిగ ఎన్నా సత్కి యాం, 

పర్మిశముం నామ వినీయ చ క్షణం. 

ఉమాం స పశ్యక బుజు నెవ చకుపా, 
తా 

(పచకమే వక్తు మనుజ్హ త కమః, ప్రీ9 

టీక. సః = ఈబవ్హాచార్సి వి...క్తాం - విధి = కాన్ర్రము్రకారము _ 
పయుక్తాం = చేయబడిన, సత్కి యాం = ప్రూదను, పరిగ్భవ్యా = అంది రణం 

* 1 
గ్లో 

త్ల 
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ఇంచుక సేప్రు పర్మిశమం = ఆయాసమునుు వినీయ నామ = తీర్చుకొన్నట్లు నటించి, 
ఆమామ్ = పార్వతిని బుజు నైవ = తిన్ననిదే అయిన (అనంగా విలాసము లేని దైన), 
చతుషా = కంటితో, పళ్యక = చూచుచు, అ,..మః == అనుజ్షేత == వదలండని- 
(కమః == పరిపాటికలవాండైై వక్షం = పలుకటకు, (పళక ము = ఆరంభించెను, 

త” అ బహ్మాశారి నిధిపకారము ఆమె యొనర్చిన పూజలనుఆంది ఇంచుక నేప 
అలప్రదీర్చు కొన్న ట్లు నటించి, అంతట, దేవిని విలాసములేని చూపుతో చూచుచు, 

(క్రమము దప్పక్క యిట్లు వక్కా_ణింప6 దొడలాను. 

వ్యా వి ధీతి--స (బహ్మచారీ విధినా - (పయుక్తా మనుష్టితాం సత్కి_9 
యాం పూజాం, పరిగృహ్య సీ (కృత్య, కణం, పరిశమం వి(శామం దృ వినీయ నామ - 
నా మే త్యపరమార్థె, అ ధోమా, మృజాు _నెవ విలాసరహి తే నైవ, దతుషా, పళ్య, న్నను 
క్ని తక మో ఒత్యకోచితపరిపాటీక్క సక్కా వ కం, (ప్రచక్రమే (పాశేఖే 

అవీ (కయార్థ్రం సులభం సమిత్కు_శం? 

జలా న్యవీ స్నానవిధివమాూాణి తె? 

అవీ స్వశ కా తపసి (పవ _ర్లనసేక 

నరీర మాద్యం ఖిలు ధర నాధనమ్, 8 

టిక, __(క్రియాస్థం = (హోమాది) కర్షలక్రై స . శం-సమిత్ = 'సమిధలును _ 
కుళం = కుశలునుు సులభమ్ అపి = సులువుగా దో'రకుచున్నవాా జలాని = నీళ్లు 
తే = నీకు స్నా ణి-స్నానవిధి = స్నానక రకు. కుమాణి అవీ = తగియున్న వి 
కదా? స్వశక్యా = నీశ_క్తికిం దగినట్టు (శక్తి నత్మికమింపక), తపస్టీ= తపస్సునందు, 
ప్రవర్హసే అపీ = [పవర్తించుచున్నావా! ఖలు = ఏల యనంగా, శరీరమ్ = బేహము, 
ఆద్యం = ముక్య్యయయిను ధ్నర్శసావనమ్ = ధ_గ్రమునకు సాధనము . 

1 ణా _-హోమాద్యనుస్థానముకె చిదుగులును కుళలును సులువుగా ధోరకోచున్న బి 

గదాో నీళ్లు నీ సాన క్రియకు యౌగ్యములు గా నున్న వి గదా? తపస్సు చేయుటల్లో శక్తి 
నత కమింపన్ర గదా? ఇాట్టడుగుట ఏల యనలగా - ధ _రమునకు చేవామ్కు వాక్కు, బుద్ధి) 
ధనము లోనగుసాధనములు పెక్కు లున్నను, అందు చేనామే ముఖ్య'సాథన మగుటంబటి 
దానికి పీడ కలుగ నీయకయీ తపస్సు ఆచరింపవలయును గావున 

వ్యా._ఆ కర్రి ఆఅ (తౌపిశేబ్లః (ఎశ్నే, (అహారం పళోమాదిక ర్రానుస్థా నాగ్గం, 

సమిధ శ్చ కుశా శృ 'సమిత్కు_శం * “జాతి గ్మపాణినామ్ ఇతి ద్వజ దై నక వద్భావః, 
సులభ మపి సులభం కచ్చిత్, జలాన్సి తే తవృస్నా నవిధికుమాణి స్నానకియాయో-గ్యా, 
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న్యపి కచ్చిత్, కి బృ, స్వశక్యా నిజసామగ్థ్యాను సా రేణ, తపనీ (పవ ర్హసే౬పి - చేసా 

మపీడయిత్వా తప శ్చరసి కచ్చి ది త్యర్థః, యుక్తం చ నా మైతేత్, ఖలు యస్తా చ్చ 

రీర మాద్యం భర సాధనం; భర్శ స్తు jae వాణబా బుద్ధ్యా ధనాదినా చ ల. 

సాధ్య లే _ శేషము న వఫు రేవ ముఖ్యం సాభనం-'సతి దేహో ధర్గార్థకామ మో కులకుణ 

శ్వ తురష్టగ౯ాః సాధ్య తే - అత ఏవ - వి “సతత మాత్రాన బవ గప ae ఇలి (శులిః 

అవీ త్వ దావర్జితే వారిసంభృతం 

(పవాళ మాసా మనుబస్టి ఏరుభామ్, 

చిరోజ్హి తాల కక పాటలెన లే 
\ 
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టీక, యత్ = ఏచిగురాకు చి న - చిర = చిరకాలము - ఉజ్హత్ = 

వదలంబడిన _ అల_క్షక = లత్తుక కలదగుటచేత _ పాటలేన = ఈప(ద్ర కమయిన తే 

ద నవాససా = నీ ఇదవితో తులామ్ = సాటిన్తి ఆరోహతి = పొందునో, 

(అటది), త్వ, తమ్ _ త్వత్ = నీత _ ఆవర్జి త = పోయంబడీన - వారి = నీటి 

చెత _ 'సంభృతం = పుట్టంపంబడి నట్ట ఆసాం వీరుధాం = ఈలతలయొక్క, (ప్రవాళ౦== 

చిగురు అనుబన్టీ అపి = వర్ధిల్లు చున్న దా" 

తా. శీవుపోసిననీళ్ల చే పుట్టిన చిగురాకు - నీకె మ్లోవికి లక్తుకపూంత కలిగిన 

యడల సాటి కాలేనిది యిపుడు నివు చిరకాలము లత్తుకపూంత మానినందున ఈపహ ద క్త 

మయిన నీమోవితో సాటి వపొంప నర మగున ట్రిది లా వర్ణిల్లు చున్న దా? 

వ్యా అ పీతి -- faa జ ౬ ౬వర్తి తేన సిక్తేన - వారిణా _ సంఛ్ళతం 

జనిత, మాసాం, వీరుధాం లతా నాం (పవాలం పల్లవ, మనుబ ద్ధి sad ul కిం, 

య త్స వాలం, చిరోజ్హ త్ర శ్చిర కా లత్యక _ లాకారాగో యేన త- త్రధా౭పి _ బాట 

లం 'సభావర క కమి శ్యర్థః _ లేన చిక జీ తాలక్ష కకపాట లేన, "జే తవు ద నవాససా 

అధశేణ - ని (ఓష్టాధరౌ తు రదనగ్భదౌ దశనవాసనసీ' ఇ త్యమరః, తులాం సామ్య, 

మారోహవాతి గచ్చ ్ర త్యర్గః, క్ట కలాల సాదృళ్యవా చితా తృద్యోో గవి పీ “తులా 

డై ౪ రతులోపమాభ్యామ్ .' న తృతీయ్మా పతిషేధ - స్వత్ర న్మూశే సదృళవాచిన 
ఏవ [గవాణా దితి 

అవి (పసన్నం పారిశేషు లేవు నః 

కర స్థదర్భ ప్రణయాపహాో రిషు, 
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ష్ 5 య ఉత్సలా మీ (పచ్చల రిల చని. 

స వాత సాదృశ్య మవ (పయుజ్ల తే లెరి 
క జ 

టీక... పూ ఉత్పలావీ, = AM కలువకంటీ, యే పహూరిణాః== ఏలే ళ్లు, (పుచలెః= 

చంచలములయిన్క, ఏపిలో ఛచనెకః = చ్నేత్రములతో, తవ అవీ, సాదృశ్యం = నీకన్ను లతోడి 

సామ్యమును, ప్రయుఖ్యలే. ఇవ = అభినయించునవి వోలె నున్న్టవ్వె క ..హ--కరస్థ - 

చేతనున్న - దర్భ=దర్భను - (పణయ = న్నేహముచెత _ అపహారిషు= అప హారించున వైన, 

పారిణేషు = = లేన్సవిషయమున, లే మన$ == నీమనస్సు, (పసన్న మ్ అపి = కలయక 

యున్న దా" 

తా ___ఓకలువకంట్సీ తపంబొనరించువారు కోపింపంగూడదు గావున, నీచి త్తము- 

తమ -చంచలలో-చనములతో నీకన్ను లతోడిసామ్యము నఖినయించెడులేళ్లు నీచేతిలోని 

దర్భను వనవునం బేసి అపపారించు నేరమిని చేయునపుడు వానిపై - కలంక చెందక 

యున్న దా! 

వ్యా ---అ పీతి, -- కరస్థాకా దర్భాక - (పణరో మేన న్నే హౌ- నాపహార న్నీలీ 

"లే తధో శే శేషు _ సాపరాగే షితి శాప అ కరస ag లో! తి 

పారే- దర్భాణాం - ప్రణయేన (ప్రాగ్గనయా-౬ ప రాధిహ, హారిణేషు విషయే తే మనః, 

(ప్రసన్న మపీ న తుఖిశం కిం _ eal షప న కోపితవ్యం తపస్విఖి రితి భావః, 

Ep ఉత్పలాక్నీ, య హారికాఃం (పచ లై శృణ లే, ర్యిలో-చ్చనె ర్న త్త), స్ప, వాత సాద్బ 

స్రిర Ge ఇ వాఫినయ న్రీవ-(పసన్న త్వా న్ఫృగే తాణి తన్న యనే సామ్య 

పయా న్లీతీ ఛావః-“ఉత్సల కేపదశైశి ఇతి పాళా నర ఉత్పిలకను లై; - భావా 

ease (ద్రవ్యానయన మితి న్యాయేన క్షీప్యమాణోేత్సల దలై రి త్యర్థః. 

య దుచ్య తే పార్వతి పాపన్ఫ తయ 

న రాప ముం త్యవ్యభిచారి త ద్భచః, 

తధా హి తే శీల ముదారదర్శనే, 

తపస్వినా వు ఫ్యుపదెశ తాం గతమ్, ల 

టీక, హే పార్వతి = ఓ పార్వతీ, రూపం = సౌమ్యమయిన యాకారము, 

పౌ ..యే - పాప = పొపముయొక్క_ - వృత్త తయే = వ్యాపారమునకు - (పాప 

ము సేయుటకు) - న=కాదు - (పాపము ని నొనర్చదు)) ఇతి వచః యత్ = అను నానుడి 

యేది కలదో త ద్వవః = ఆ నానుడి అవ్యఖిచారి = తప్పనిది తధాహి = అల్లు 
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గదా, ఉఊ,,* నే - ఉదార= వెడందలయిన - దర్శనే = కన్నులుగలదానా - (ఎక్కు.డు 

జసు గలదానా అనియు), చే శీలం = నీ మంచినడవడ, తపసీ( నాన్ అపి = మును 

లక్ "సయితము ఉపచేళశతాం గతమి = బోధన పమాణముగా నున్నది, 

తా. ఓపార్వతీ, “ఫైమ్ర్యూకారము పాపము నొనర్పదు అనెడు ెద్దలనుద్ది 

తప్పదు గదా, అది నీయందు తార్యాణ పడినది ఎట్టినంగా - ఓ వివేకవంతు రాలా, 
నీమంచినడవడిని కని మునులు నయితము నీ ప్రకారము నడచుకొనుచున్నారు 

వ్యా-ా-య దితి శే పార్వతి, యాపం సౌమ్యాకృతిః, పాపవృ త్రయె పాప 

చరణాయ, న భవ తీతి య దుచ్యతే - లోకై రిత శేషు తద్వవో - న వ్యభినరతి న 

స్థల తీ త్యవ్యఫఖిచారి సత్యం- రా “య (తాకృ్ళతి సత్ గుళాజి “న సుళూపొః భాపసమా 

చ్యారా భవన్తి” ఇత్యాదయో లోకవాదా న విసంవాద మాసాదయ న్నీ శ్యర్గః, కి మిటి 

జాయతే - తధా హీ _ హీ ఉదారదర్శనే ఆయశ్మాతీ - సురూషే ఇ త్యర్థః - అథ 

వోన్న తష్టా”ే _ వివేకవ తీ త్యస్థః, లే తవు శీలం 'సద్వ్భృ త్తీమ్ - నిం “శీలం ur 

సద్భ్భకే” ఇ త్వేమరక, తపస్వినా మ, ప్యుపదిశ్య లే౬చేచే త్యుపచెళః (ప్రవర్హకం (ప్రమా 

ణం తతా ముప దేశతాం, గతం (పా స్తం _ మునయా౬సి త్వాం వీక్యు స్వవృ శే (ప్రవ 

ర్త షతి భావః 

వికీణకాస పపీ౯లబలి[పహాసిఖి 

. స్తథా నగాజ్7ః సలిలే రివ క్చ్క్యులెః 

యథా త్వదీయె శ ్వరితె రనావిల 

ర, హూధరః పావిత వపు సాన్వయః త్రి 

టీక __ఏపు మహీభరః= ఈ పర్వతుడు (హిమవంతుండ్రు సాన్వయః = (తేన 

సంకతితో, అనావిలెః = నిష్కు_లుషములయిన్స త్వదీయైః = నీవైన్స చర్చితేః = నడతల 

చేత, యగా బాపితః = ఎట్లు పవితీకృతు. జాయ సూ తధా=జఅట్ల, వె. లకి = 

వికీర్ణ = చల్లంబడన అ సప్తర్షి 'స_ప్పర్ణులయొక ్క- _ బని = ఫుష్పోపహారములచేత = 

(పహాసిళ్ళేః = నవ్వుచున్న వియు దివః = ఆకాశమునుండి - చ్య్రులెః = బాటేనవియు, 

(అగు గాజ్ 2₹8=గంగా'ససంబంధులయిను సలి లెః అపి= నీళ్ళ చెతను మైతము, న పొవిత;= 

పవి(తీకృతుండు కాలేదు. . క 

తా _నీకం డిని, ఈహిమవంతుని, స్వర్గం గాజలములు తమణ్' మిశ్ర మయ్లినస స్థషల 

పుప్పోపహాకవాలు తమనవ్వులుంబో లె నొప్పుచుండ ఆకాశమునుండి _ జాటివట్టిఖి ఎక 

ఫావనునిగా।, చేసినవో అంతకన్న నూ ఈయనను సవ్తుత్తుపౌత్తుని నీ పుణ్య చర శ్రవ్య! 
| 

( 

| 

యి గో 

# 
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ఎక్కువ పౌవనునింగాం చేసినవి, __ తండివంశమును అత్యంతపావనము  చేసీనమహా 
పుణ్యాత్తు రాలవు అనుట 

వ్యా,--- వికీ కేకాతి. _ ఏప్క మహీధరో హీమవాకొ సప్త ద తే బుషయ 

స స ప్రషకాయ। 3 “దిక్సం ఖే సరిజయూ క! ఇతి సమాస; - వికీణె౯ః పర్య సై - 

స ప్పషీ౯ణాం సంబన్ఫి భి - రృలిఖిః పుప్పోపహోాశై; _ (ప్రహస ని యే తధా క్రై వో 

ఒ_న్గరిమా - చ్చురుత్కేగాలక్ వః సలిలై వా న పావిత అనావిలై కలు మె 
PER 0) 

మా 

స్వ్వదిమై శ్చర్శితె ర్భధా, సాన్వయః సఫు త్రపౌ తః, పావితః పమ్మి తీక్చతః 

ల్ని 

అనేన ధవు౯ స్పవిశేష మద్య మే 

(తివర్షనారః [పతిభాతి భావిని, 

త్వయా మనోసేర్విషయార్థ కామయా 

య దేక వన (ప్రతిగృహ్య సేవ్య లె. 88 
టీక. హే భావిని = మంచియభ్లి పాయములు గలయో పార్వతీ యత్ == 

ఏకారణముచేత్క మ *..యా---మనః = (నీ) మనస్సునకు - నిర్విషయ = విషయము 

కానట్లి - అస్థకానుయా = అర్థ కామములు కలదానవెన (అర్థ కామములను మనస్సులో 

చొరనీయక _ అనుట, త్వయా = నీచేత ఏకః భర్గః ఏవ=ఒక్క ధర్శ్మము మాత్రమే, 

(పతిగ్చవ్యా = శెకొనయబడ్క సేవ్య తే = ఆ చరింపంబడుచున్న దో, అనేన = ఆ 

యీకారణముచేతు థృ్నర్గః = ధర్షము సవి శేషం = అతిశయముతోడు (త్రి...61-తి= 
ధ ర్యార్ధకాముల నెడి మూంటియొక్క_ - వద్ద = మొత్తములో _ సార = (గ్రేస్టముగా, 

అద్య * ఇప్పుడు, చు = నాక, ప్రతిభాతి = తోంచుచున్న ది 

ల గల యోపార్వతీ, మహాను ఫెవురాలవు నీవు 

అర్ధకామములను మాని ధర్మ గముౌనే స్వికరించి ఆచరించుటంబట్టి, ధర్మార్ధ కామముల నెడి (తి 

వర్లములా* ధ_ర్గమే అచిశయము గా (శేస్ట మని యిప్పుడు స్ట గ దోంయచున్న ది. 

ధ ర్థాచరణమువలన నీక (వాళ స్త్ర మనుట యటుండ౯గా, థ_ర్గమునకే నియా చరణము 

వలన (పాశ స్తర్ధ్రమ ౪ (ప పసిద్ధ మయినది నీవు అంతటి మహానుభావురాలవు - ' అని 

భావము, 

వ్యా — అనే నేతి హి భావిని (పశస్తాభి పాయే, అనేన కారణీన, ధర్మ 8) 

సవిశేషం సాలిశయ, మద్య మ. (తయాణాం భర్మకామార్థా నాం వర్ష (త్రువరః -ని తి 

వరో ధర, కామాశ్రై౯ శృతుర్వగ్గః సమోతుక్రైజి ఇ త్యమరః - తత్ర - సారః (శ్రేష్టం, 
(ప్రతిభాతి _ య ద్యస్తాత్కారణ్యాా న్మనసో నిర్విషయా వథ౯కావకా యస్యా _స్తయ్మా 
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త్వ మైకో ధర, ఏవ, (ప్రతిగృహ్య స్వీకృత్య, నేవ్యతే; య త్త పయాఒ౬ధథళాకావకా 

ఏపహాయ భర్త ఎ వావలమ్బితః - ఆలే నర్యెసాం నక స (శ్రేయా నితి (పతిపద్యత ఇ 

త్యథ౯:. 
=e] 

నంపలి మనోరథం జజ సుక (పసౌతి.— 

(పయు కసత్కారవి*3పు మాతృనా 4 

న మాం పరం సంపతిపత్తు మహా౯సి , 

యత స్పతాం సన్నత గా తి, సజ్బ్వతం 

మసిపి.ఖ్ స్పా స్తపదిన ముచ్యతే 89. 

టిక్, = సన్నతగ్శ్యాతి == (ఇంచుక) వంగిన బేహూముగ ల యో పార్వతీ, 

ఆత్తనా = నీచెత్క(ప పం = (పయు క్ర = చేయంబడిన - సక్మా-రవిశేషం == 

వూ జావి శేపముక లిగినటువంటి మాం = నన్ను, పరం = లా.టివానిని గా, సంప్రతి 

పత్తుం = తలంచుటక్కు న అర్హసి = తగవు) యతః = ఏలయనంగా, మనీషిఖ్ః = ' 

విణ్యాంసులచెత, సతాం = సాధువులక్కు సంగతం = "చెలిమి, సా ప్పపదీనమ్ = ఏడు 

మాటలచే కలుగునట్రిదిగా, ఉచ్యతే = చెప్పడు చున్నది 

. తశఈ__కీలతాంగీ, నీవు నాకు ఎవ్మడు సత్కార మొవరించితివి కావున నన్న 

పరునిగా నీవు తలంపంగూడదు, నీవా5ినిగా నె ఎంగందగును , మణియు, “సాధువులకు 

చెలిమి ఏకుమాటులు పలికినమాత నే ఏళ్చడును? అని చెద్దలు చెప్పుదురు అమే ఏకు 

మాటల సంభాపషణయు మనికుం ? లిగినది, దానంజేసీ చెలిమియు నస్తలదిరాాన్న న 

వ్యా --(ప్రయు నేతి _ఆక్తనా త్వయా (ప్రయుక్షః కృతే 8- నత్కాారవి శేష 8 

పూజాలీశయా - యస్య తం మాం, పర మన్యం, సర పతిపత్తు మవగ నుం, నార్జసి, 

హీ సంనత గాధి సంన తౌజ్డి శ “ అజ్దగాత్రకణ్చేభ్యః ' ఇతి వ క్షవ్యా నీస్, యతః కార 

క్యా వనన ఈపిఖి ర్మనీషిసీ ర్విద్వద్భిః * శక న్వాదిత్వాత్ సాధుః, సతాం, సంగతం 

సఖ్యం, స_ప్పషిః పదే రాపద్యత ఇతి సా ప్తపదీనం స ప్పపదోచ్చారణ సాధ్య ముచ్య తే మ 

తే చ్చావయో స్తత రుతేసత్మా-రప్రయోగా దేవ సిద్ద మి త్యర్థః, * “సా ప్రపదీనం 

'సఖ్యమ్ * ఇతి నిపొతనాత్ సాధు ప 

అతగఒత కిల్లి దృవలిం బహుతునూం జ 

ద్విజాత భావా దుపపన్న చాపలః 

“ అయం జనః (పష్టామనా స్తపోధనే 

న చే దవాస్యం |ప్రతివ క్కు మర్గసి, $0: 



టీక. _తపోధ'నే._తపః=తప న్సే - ధనే=ధనముగాణగల మయోపార్వతీ, అతః= 
ఈ చెలిమిమూలము గా, అత్ర = ఈపవిపయములోో బ ..మాం - బహు = పెక్కు_నూట 

లను - కతువమూం౦ = ఒరు దాన వైన = (బహు = అధికమయిన - కుమారం = ఓ ర్పుగల 

దానవైన _ అనీయుండె), భవతీం = నిన్ను, ద్విజాతిభావాత్ = (చాహ్మణస్వఫావము 

చేత ఊఉ ..ల8 - ఆపపన్న = అలవాటయిన - వాపల; = థాష్ట్రక స్టము కలవా౭డేన, 

అయం జనః = ఈజనుండు (నేను అనుట), కిఖ్చీత్ == ఇంచుక్క (ప్ర *నాః-ా 

(పపం = (పశ్నీయడుగుటకు _ మనాః = మనస్సుకలవా(డు (-కలవా(డన్సు, 

రవాస్యం = గోప్యముు న చెత్ = కా బేన్సి (ప్రలీవ కుం=ఊ తరము చెప్పుటకు, అగ్హ్హసీ = 

తగుదువు 

తా. ఓ కపోధనురాలా ఈ శెలిమిమాూలము గా నీతపస్పువిషయములో (కావ్యా 

ణులకు స్వాఫావికమయిన కుతూవాలముచేత నేను ఒకచిన్న(పళ్నను అడుగందలంచి 

యున్నాను నీవు మిక్కిలి ఒర్పుగలదానవు కావున కోపింపవు), అవిషయము గోప్యము 

గానియెడల నా(పళ్నకు ఉత్తరము చెప్పుదువు గాక 

వ్యా — అత ఇతి =. హౌ తపోధ సే, అత, సఖ్య ద్దేవ్: రత (పసావే, 

బహుతువమూ౦ బహూ క్తిసహాం - యద్వా కమావతీం, భవతీం త్వాం ద్విజాతిఖభావా 

ద్భావాణ త్వా, దుపపన్నఇాపలః సులభ ధాషస్టో కా; ఒయం జనః _- స్వయ మి త్యర్థృః 

కిఇ్బీత్ , (ప్రష్షాం మనూ యస్య స (పహ్రమనా; (పష్టు కామః * *తుప్ కామమనసో 

రపి? ఇతి మకారలోపఖ రహసి భవం రవాస్యం గోప్యం) న చేత్, (ప్రతివ కో మర్గని 

(పప్రవ్య మూ 

కులే (పసూలిః _(పధమస్వ నవస 

క స్ర్రీలొక సాన్షర్య మి వూాదితం వపుః, 

అమృగ్య మైశ్వర్యనుఖం, నవం వయ, 

"స పరి య ల జి 9 అష (౮ స్త పఫలం న్యా త్మ్. మతః పరం $ వద, Al 

"టీక (ప్రనూలిః = (నీ) పుట్టుక, (ప్రథమస్య వీధనః = మొదటి ౧హయుక్క, 
ఫులే = వంశమందు వపుః = నీశరీరమ్ను ఊదితం = మొ త్రమయిన, తైలోక సౌన్షర్య 

మివ = మూండులోకముల 'సొందర్య మో యనునట్లున్న ది, ఐశ్వర్య సుఖమ్ = సంపద 

యొక్క. యానందము, అవృగ్యం = వెదక వలసీనది గాదు (సిద్దమే యనుట వయ$ఃజ= 

(పాయము, నవం = లే(తది, అతః పరం = దీని కెక్కు_వృ ఆక్యత్ = ఇతరము, కిం= 

ఏది తపః ఫలం = తపస్సుయొక (పయో జన మో, వద == చెప్పుము 
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తా._లోకులు సాధారణముగా ఊకత్కస్తకుల సౌందశై ్యశ్వర్యు వయస్సులకై 

తపము శేయుదురు, ఇవి నీకో సిద్ధము గానే యున్న వి, ఎట్టనంగా - కులమును విచారించి 

తిమా (పథమ(బహా వంశములో జనించితివి మను సకలలోకములయందలి సౌందర్యముల 

మొరత్తముగా నున్నది ఐశ్వర్య మసిన ఆది సిద్దమే, వయ స్సా ఎల(సపాయము,. ఇ ట్లుం 

డంగా వీనికి పైగా వేట దేనికై నీవు తప మొనర్చుచున్నావో చెప్పును, 
వ్యా.=కుల ఇతి... (ప్రథమన్య వేధనో హిరణ్యగర్భ స్య, కులేఒన్భచాయే 

“(ప్రసూతి రుత్స ల్రీః - వి “యజ్ఞాథ౯ం పీ మయా సృష్టో హీమవా నచలేశ్వరణి ఇతి 
(బహపురాణవచ నాత్ ) వఫుః శరీరం, (తయాణాం లోకానాం స్వార్య, మి వోదిత 

మేక(త సమాహృతమ్, ఐళశ్వర్యసుఖం సంపత్సుఖ, మమృగ్య మన్వేషణీయం న భవతి- 

కిం తు సిద్ధ మే వే త్యభ౯ః, వయో నవం యౌవన మి త్యేథ౯, అతః పర మతో 
ఒన్యత్ ) కిం తపఃఫలం స్యా ద్వద - ఆ సీ చే దితి శోహః - న కిలో ద చీ త్యథ౯౩, 

= శ 

భవ త్యని స్టా దపి నావు దుస్పహో 

న్మనస్వినినాం (పతిప్స్ రీదృన్ , స 

ఏిచారమార్ష పహీ తేన చేతసా 
స్ దృశ్వ తే తే చ్చ కృశోదరి, తగయి 42 

టీక, _దుస్ఫ్సహాత్' = ఓర్వశక్యముగాన్ని అనిష్రాత్ అవీ = (ఛర్తాాదులు చెసిన) 
య్శవీయమువలన 'సయితము, మనస్వినీ నామ్ = ధీరు రాం డకు, ఈద్భశీ = ఈవిధవమయిన 

(తపశ్చరణరూపమయిను, (పలిప లః = పూనిక్క భవతి నామ = కలిగినను కలిగాడిని, 

కు, + సా=నిచార ౫ ఉఊహయొుక్క నా మాగ్ల = దారిలో _ (పహీ తెన=నడపయిడిన, 

చేతసా = మనస్సుశచే, తత్ చ = అదియు (ఆయ(పీయంబున్సు, క * రి కళ = 

సన్నని - ఊదరి = కడుపుల యోపార్వతీ), త్వయి న దృశ్య కే = నీయందు కన 
బడలేదు. 

తౌ. ఓసుందరాంగీ, భశ్తాదులు గావించిన య(వీయముచేత సయితము ధీరు 
రాయడు ఇట్లు తపళ్చరణమునకు పూనుక్రొందురు. ఆలోచించి చూడగా అట్టి య(పిీయ 

మేదియు నీకు కలుగుటకు (పస క్లి అగపడలేద 

వ్యా లా భవ తీతి __ దుస్ఫహాత్ నోఢు మశక్యా, చనిషై దృ రాదికృతా, 
ద్వీ, మనస్వినీనాం ధీర స్ర్రేణా, మీదృశి తపశ్చరణలకుణా, (పతిప త్తి; (పవృ త్తిః _ 
ని. “ప్రతిపత్తి స్తు గారవే - (ప్రాప్తా పవృత్తా (పాగళ్ళే ర? ఇతి శేశవ భవతి నామ 
నా మేతి సంభావనాయాం, విణారమాగేకా (ప్రపీతేన్న చేతసా చి శ్రేన త దనిసష్టం, 
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చు "హి కృశోదరి, త్వయి న దృశ్య త - విచార్యమానణే త దపి నా _స్య్థసంభావిత త్వా 

దె త్యథ౯౩ 

అనిప్రైూభావ "మేవ (పపఇ్బుయతి నం 

అలభ్యశ్ కాభిభ వేయ మాకృతి, 

ర్విమూననా న్నభు, కుతః వితు ర్ల హౌ 

పరాభివమర్శొ నత వాన్ని, కక కరం 

[పసారయేత్ పన్న గరత్న నూచ యొ, 48 

టీక __హేసు[భు = అందమయిన కనుబొమలుగల యాపౌార్యతీ, ఇయమ్ 

ఆకృతి = ఈ (నీ) మూర్తి ఆ వా అలభ్య = పొందందగని - శోక = (భర్హాది 

కృతమయిన యవమానమువలన పుట్రిన) దుఃఖముచెత నయిన - అఫిభచా = తిరస్క్మా- 

రముకలది - (దుఃఖమున కము గానిద్రి పితుః గృహే = తం్యడ్రియింట (పుట్లనింట, 

విమాననా కుతః = తిరస్కారము ఎక్కడిది ప ..ర్భః - పర == ఇతరులయొక్క 

(ఇతరులు సేసెడి - అభిమర్శః = పరాభవము తవ నాస్తి = నీకు లేదు, (ఏల యన్న, 

ప. యే పన్నగ = పొముయొక్క_ - రత్నసూచరయీ = (శిరోమణి శలాకను (గ 

హించుటకు కః కరం (పసారయెత్. = ఎవడు చేయి బాపును. 

తా ఓ సుందరీ ఈనీయా_ర్ది శోకమున కస్టాము గాదు కావున ఎందునను నీ క్రో 

శోకము కలిగి యుండ దని తలంచెదను. మటీ తండ్రియింట నీకు తిరస్కార మెక్కడిది* 

మట్సీ నీకు పరునివలన ఎవనివలనను తిరస్కారము సంభ వింపదు ఏ లన నిన్ను6 జెనకు 

వానికి పొముతల నున్నమణిశలాకను _గకొనం జేయి వాంపువానిగతి గదా యగును, 

కావున ఎవ్వండును అట్టిసాహాసమునకుం బొరండు 

వ్యా,--- అల భ్యేతి ఎహే స్ముభ్ళు ఇయం త్వదియ్సా ఆక్చతి రూర్తి రలభ్యో లబ్ధ 

మనర్షః - శోకేన భర్హాద్యవమానజేన దుఃఖే - నాభిభవ సీరస్కారో _ యస్యాః 

సా తధోకా - దృశ్వత ఇతి శేష, అసంభావిత శ్చాయ మథః౯ ఇ త్యాసహ - పితు 

రహే, విమాననా౬శతమానఃఖ కుతః - న సంభావ్యత ఏ చే త్వభ౭ాః * *సుభూః కుత 

సాతగృ పేాఒవమాననమ్ి ఇతి పాశా న్గంకరణం తు సావాస మే వేకోసప త్రిసంభ 

వాత్ - అన్య (తౌసి “స్నుభు, త్వం కపి తే త్వబా_స్త మశనం, త్వ కా కథా యోసి 

తామ్ * ఇత్యాది ప్రయోగదర్శ నా - ద్వంశస్థ వృత్తే పాదాదౌ జగణభజ్ఞప్రసడ్లా చ్చె త్యలం 

నోష్టీఖి; న చాప్యన్యస్త్థా ద్భావీ త్యావా - పంభిమర్శః పరధర్దణంు తు తవ నాగి, 

పన్న గరత్నే సూచయే ఫణిశిరోమణిశలాకాం (గహీకు మి త్యథ౯ః * “కియాధో౯ప 
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న. చ కర్ష్యణి స్థానినఃి ఇతి చతుథీకా కరం నా స్తం కః (పసారయేత్ . 

“ము భ్రు ఇల్యేశ్ర (భూళబ్ద న సోోవజ్ స్థానీయత్వాత్ జ సయబువజ్ స్థానా వ్ర” 

ఇతి నదిసంజ్ఞా (పతి షి ధాక్ జఅమ్బాథకానద్యో క, స్వః ఇతి (బాస్వత్వం నా న్స్ - లేన 

ig 8 పామాదిక, ఇతి కేచిత్, అన్వే తఈఅపొణిజా తే క్చారజ్ఞ్వాదీ నామ్” ఇ త్యత 

“అలాబూకళి 'కర్క-న్లూలి ఇ త్య్యూకా రానా ద ప్యూజ్ (పత్యయ ముదాజహార భాష్య 

కార, ఏతస్తా దేవ జ్ఞాపకాత్ క్టచి దూకారా న్స స్యా ప్ర్యూజ_నత్వ్వా న్నదీ తే (బాస్వత్వ 

మి త్యాహుః _ అత ఏ వాసా వామనః - *ఊకారా ద ఫ్యూజ్ (పకృ తేజ ఇతి 

కి మి త్వ పా ఫ్యా భరణాని యా*వ నె 

ధృతం తయా వార్గకశోభి వల్క_లమ్ * 
ఇ ఆడ దవ ఎగ పెద (పదో మ! న్ఫుటచన్ద్రతారకో 

విభావరీ య ద్యరుణాయ కల్ప శే. 44 

టీక. _ హీ గారి = ఓ పార్వతీ, కిమ్ ఇతి = ఏ కారణమున, యావే=ాబల 

పౌోియమునందు త్వయా = నీచేత ఆభరణాని = నగలను, అపొస్య = విడిచి 

వా *ఖొ- వారక = ముడిమియందు - శోభి = నోఖించునదెన, వల్కులం౦ = నారచీర, 

ధృతం = ధరింపబడినది, (పదో పే= సాయంకాలమందు, సు తా _ స్ఫుట = (పకట 

ముయిన - దస = చందుండును _ తౌరకా = నక్నుత్రములును గలదైన, విఖ్టావరీ = 

ర్మాత్కీ అరుణాయ = ఆనూరునికై కల్పే కిమ్ = ఏర్పడునా. 

తా,.__ఓ,పార్యలతీ, ఎందుకోసము నీవు ఈజవ్వనమందు నగలను మాని ముదిమి 

యందు శోభించునదైన నాకచీరను ధరించితివి? మునిమాఫువేళ చంద్రనత త్రమలతో 
వెలుంగుచుండ6 దగినట్రిదిగాని అరుణోదయమ్యునకు. దగినది గాదు గదా. 

వ్యా. కి మితి హే గార్కి కి మితి కేన హేతునా, యావనే త్వయా 

ఒ_౬_భరణా, అ స్య విహాయ, వృద్ధస్య భావో వాధ౯ కం * మ మోజ్జాదిత్వా ద్వు 

ఇ్య్టోత్యయ 8 - ని “వాధకాకం౦ వృద్ధసంఘాశే వం తే టవ ణి ఇతి విళ్వః ఎ త్య 

కోభత జతి వాధ౯క శోభి, వల్క_లం, ధ్నతం, ప్రదోష రోజనీమ ఖీ, స్ఫుటాః (పకట్లా. 
శ్చ్ష్ర సారకా శ్న యస్యాః సా సు పట చన్ద్ర) తారకా, విభావరీ రాత రరుణాయ 

నూర్యనూతౌయ ._ కల్పతే య్ ద్యరుణం గన్తుం కల్పతే కిం వద (బూూహీ+ * క(కియా 

ధో ౯పపద స్య ఎ ఇ త్యాదినా వతుథీకా, 'దీష్యమా నళశాబ్బు_తారశే (పదోషే య 

ద్యరుణ ఉదేరి తతో విభూప కా పహోారెణ తవ వల్బ్క_లధారణం సంసుటక ఇతి భావః. 

శ్లో Hr pee 

శ 
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తపః[పమో జనం నిరాక రు మావా __ 

దివం యది _సార్ధయ సే ) వృథా (శమః; 

వితు; (పదెశా సవ 'దేవభూమయః. 

అ ధోపయనార, మలం సమాధినా; 

న రత్న *మస్విష్యుతి మృగ్య తే కాం తత్ 45 

టీక, దివం = స్వర్షమును, (పార్ధయ సే యది =కోరద వేని, (అందు కె, 

(శ్రమః =త పఃశ్లేశ్రము, వృధా = వ్యర్థము, (ఏల యనగా), తివ పితుః (పదేశాః=నీ తండి 

(పీమవంతుని) యొక్క_ తౌవుల్కు చేవ భూమయః== వేల్చుల నెలవులు అథ (వా) = 

అటు గాక, ఉపయనారం = వరుని (_ార్థయ సేయది%, సమాధినా అలం = తపస్సు 

మానుము, హీ = ఏల యన, రత్నం = మాణక్యము, వ అన్విష్యతి = వెదకదు, తత్ = 

అది మృగ్య లే = వెదకండువ. 

తా నీతపస్సు స్యగ్గముకోస మేన్సి ఆపయాసము అనావశ్యకము, ఏల యన మో 

తండ యగు హివంతుని (ప దెశములు దేవతల నెలవులుగా నున్న వి' అనంగా నీవు సృర్రమ 

లోనే ఉన్నావు , మటీ వరునికొటికేని ఈతపస్సును మానుము, ఏలనలగ్యా రత్నము తన్ను 

₹ైకొమని ఒకరిని వెదకికొనద, దానినే కోరి ఒరులు వెదకికొందురు ఆ్లే నిన్ను (గోరి 

వరుండే నీకడకు వచ్చును, ఆతనికై నీవు యత్నింప నక్క అలేదు 

వ్యా. దివ మితి, దివం స్వగ౯ం, (పొథ౯యసే కామయసేే యది తర్హి, 

(శ్రమ 'సష్చోరణ్యపయాసో, వృథా నిస్ఫులః - యది 'స్టగా౯ాథకాం తప్య సే తేత; (శమం 

మా కాఫీ౯ః, కుతః-తవు పీతు పా౭మవతః, (పదేశా, చేవభూమయ స్వగ్గపడాగ్థా 8 

తతత్యా ఇ త్యభథ౯ః, అ, థోపయ'వారం వరం, (పాథ౯యసే తపా౯ా 'సమాధిగా 

తపసా -"ఒలం - తపో న కత౯వ్య మి త్యథః౯:ః ౫ నిే. ప.ధ్య'స్య నిషేధం (పతి కరణత్వా 

తృతీయా, తథా హీ, రత్నం కర నాన్విప్యతి న మృగయలే - - గ్రహాతార మితి 

శేప కింతు త (ద్రత్నం, మృగ్య లే - (గహీత్ఫభి రితి శేషః; న హీ వరాథణం త్య 

"యా తపన్ వతి౯తవ్యం - కింతు తే నైవ త్వదథ౯ మిచి భావః 
జ్యా 

వరచా చకాకుర (శవణావ_న్దగ మేవ దేవ్యా ఉస్లో పచ్చా పస మాలకు (ప్నేహు 

చ (ప్రత్యుత్తర మనుపలభ్య స్వయ మే వాళ జ్యా్యహ --- 

Singh నిశ్వసి'లెన సోహ్మణా, 

స్తు మే సంశయ (న గాహ తే, 

జ్ 



{ 
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Fr న దృశ్య తే (పాధకాయిత న్య ఏన్ "లే, 

| భవిష్యతి (పార్టి తదుర్గ భః కధమ్ః 46 

[మనూ టీక —నోప ణా = వెండిగలిగిన నిశ్వసి తేన = ఊర్పుచెత్క నివేదితం = (తెలు 
పడినది (అయినన్సు మనస్తు = (నా) మనస్సు అన్న మ సంశయమ్ ఏక = 'సందేనా 
మున్నే గాహతే = చొచ్చుచున్న ది (ఏల యన), తే=నీకు (నీవు, | పారయితవగ; ఏవజ 
కోరందగినవాందె, న లో న సకల ఇళ క వట 

దుర్గ భః = దొరకనివాండుు కథం భీవిహ్యతి = ఎట్లు ఉండును, 

తా,__నీ వండి నిట్టూర్పుచేత నీతపస్సు వరునికోస మని తెలియుచున్నది, కాని, 
నామనస్సులో ఒకసందేహ మున్నది, ఏ మన, నీవు కోరందగినవాందే లేడు ఆ ట్టుం 
డంగా నీవు కోరినను దొరకనివాండు ఉండనే ఉండండు 

వ్యా. నివేదిత మిలీ. నోష్మ ణా, నిశ్వసి తేన నిక్వాసవాయునా, నివేదితం = 

చి న్వానుఫా వే సూష్టోబ్బూ సేన తే వరాథి౯త్యం సూచిత మి త్యగ్గః, తీహి౯ కిం (ప్రళ్న 
వ్యసనే నే త్యాహ _ మన స్తు తథా౭పి మే సంశయ మేవ, గాహకే ప్రాప్నోతి, 
కొత$ః _ తే తవ * “కృత్యా నాం కతకారి వా ఇతి షష్ట) (బాభ౭౯యితవ్యః (బా థకా 

యితు మహాళ్యా ఏవ న దృశ్య తే, (బాధథిక౯తదుర్గభ & (పాథి౯తో యో దర్గభ 8 స కథం 

భవిష్యతి అసో చే 2 త్య థ౯; 

ఆ 9 జ అథ పతి-'పాథ౯నా మవ సద్దవత్క త్వాహ = 

ఆనా! స్ట్! ఫో2 వీత వెవ్పీతో యువా! 

చిరాయ కర్ట్ తృలళూన్యతాం Ne 

ఉపేక్ష, చే యః శ ధలమినీ రటాః 

క పోలబేే కలనూ గ వీబలాః 4:7 

టీక,__- అహో = ఆశ్చర్యము, తవ = నీచ్చే ఈవ్పీతః = కోర(బడినట్లి, యః, 
యువా = ఏపడుచువాడు, చిరాయ = చిరకాలమునుండి, క.3.తాం_కర్భ ఇ చెవి 
యందలి _ ఉత్పల = కలువచెత _ శూన్య తాం = కొొఅవడియుండు టను, గ లే== పొంది 

నదెన, కపోల దేశే = చెక్కిటి (పదేశమందు, శ్ల. నీః__ళ్లథ = చింపిరిగా-లమ్బినీ$ = 
(వేలుచు, క,=,లాః--కలమ = వరి మొలకలయొక్క_ _ అగ = కొనలవలె _ పళ = 
పసువువన్నెగల వెన జటాః = జడలన్సు ఉపేతుతే ఒప్పరికించుచున్నా (డో, సః= 
ఆతడు, కే౭పి స్థిరః = ఎవడో కరిను(డు. 
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poe తమ 
తౌ, ఆశ్చర్యము ' నీవు కోరిన యాపడుచువాం జెవంచో గాని శేశలము వజ 

కరినవదయు(డు సుమా కాం డిని, చిరకాలము ఇట్లు అవతంనోత్పలము దాల్పక్క నీ తేల 

వెండుకలు వరికొనలవ లె పసిమివ న్నె గా జడలు కట్టి చెక్కిట చింపిరి గా ( వేలుచుండం 

గ 

వ్యా. _అవతో ఇలి _ అహో చిత్రణ త వేప్పిత అప్పు మిస్తో; యువా కోటవీ, 

స్టీరః కరిన5=-వ గత ఇతి శేష కుతః-యో యువా చిరాయ చిరాత్ (పభ్బతి, కర్ణో 

త్పలళూన్యతాం గతే ప్రాప్తే కపోలదేశే గజ్జస్థలే శ్లధాః శథిలబ్భ్ధానా _ అక ఏవ, 

లమ్బిన్య స్తాః క్ల థలమ్బినీ9, కలమాః శాలివిశేపా _ స్తేపౌ మ(గాణి - తద్వ త్పిజ్ఞలా 

జటా ఉఆపేఠుతే య స్వా మిద్చశం దృనా న వ్యథ తే స నూనం వ(జవృాదయ 

ఇ త్యథ౯: 

మునివ తె మూ నివ్నత స్తా మలి (తకర్భితాం 

భ్ ఇ గాలం జ ది నాక రాస్థ్ర్రప్త విభూపణాస్ప దామ్ 

శశాజ్య_ లేఖా మివ పశ న" ద్వా 

సచేతసః కస్య మనో న దూయలె? 48 
టీక, ముని(వ్రతెః - ముని = మునులయొక్క_ (మును లాచరించెడి) - (వతేః= 

(చాంఛాయణాద్సి నియమములచెత్క అ, ,తామ్ _ అతిమా(త్ర=మిక్కి_లి - కర్శితా౦ = 

కృృళించునట్లు చేయంబడినదానవును, ది... దాం--దివాకర = సూర్యుని చెత జ ఆఫ్ఫుష్టజు 

కమలింపంబడిన - విభూపణ ఆస్పణాం = నగలయొక్క_ తావులు గలదానవున్వు (అయి 

(అందువలననే) దివా ఆ పగలు శకాజ్క_నేఖామ్ ఇవ == చంద్ర శనఖయుంజో లె (నున్న 

నిన్ను స) పళ్యతః = మాదుచున్ను సచేతసః = చైతన్యముగలిగిను కస్య = ఎవనిక్స్ 
మనః = మనస్సు న దూయలే = నొవ్వదు 

తా మునులకు ఉచితనుయిన కృచ్చ్రచాం దాయకాది (వతములచె మిక్కి.లి 

కృశించినదానవె ఆభ రణస్టానములు సూర్యునికాంక కు నల్లగా కందంగా పగలింటి చం 

(దనేఖయుంబో లె నున్ననిన్ను6 గనిన చేతనుని కెల్ల మనస్సులో దుఃఖము ఉఊప్పతిల్లును. 

న్యా, _మునివ్రలే రితి. = మున్నివ్రతే క్వాన్నాయతణొదిఫి, రతిమాత మత్య _న్లం 

కర్ళితాం కృశీక్స తాం, దివాకనేణ నూర్యేణ - ఆప్పుస్తాని దర్భని - వాతాతపసంస్ప 

రాత్ మృదుత్వా చ్చ క్యామాకృతాని _ నిభూపణాస్పదాని భూసణస్థా నాని - యస్యా 

సాం తథో కాన్స్ అతే ఏవు దివా అహాని కళళాజ్య_ రేఖా మివ స్థితాం త్వాం, పశ్యతః, 

20 + 
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శే 

సచెతసో జీవత, కస్య ఫుంసో మస నదూయలే న పరితప్య లే - అపి తు సర్వ 

మ్యె చే త్యథ౯ః 

ఇ 

అవైమి సౌభాగ్యమచదెన వజ్చితం 

తేన (వియం, య న్నృతురానలోకినః 

కరోతి లత్మ్యుం చిర మస్య చశుపో 

న వ క్త మాత్మ య మరాలపతు౯౩ః 49 

క,_-యః = పు. చ నక. wd అందముగా - అవలోకిన$ ౫ 

చూచునదియు అఆ... ౧---ఆరాళ్ = వంకరధిమెన - పమణ 8 = అఅప్పలుగలదియు, 

(ఆగునట్లి, అస్య = ఈ (నీదైన) చయుసః ఆ చ్నేత్రమునక్కు ఆతీయం = తనదైన; 
వక్షం = ముఖమును చిరం = వాల సేపు, లత్య్యుం = విషయమునుగా, న కఠోలి= 

చేయండో, (తం) తవ ప్రియం = (ఆ) నీ నల్లభుని, స న-- సౌభాగ్య = చక్య6దన 

ముయొక్కు_ - మదేన = గర్వముచెత్స వళితం = మోసపోయినవానిని గా అవైమి= 

తలంచుచు న్నాను 

తా. సుందరదృష్టులతోను వంక రెఅప్పలతోను కోభించుచున్న నీకంటికి తన 

ముఖమును చూపక నిలంబించుచున్న యాన్నీప్రీయుడ తనకు రానున్న భాగ్యమును 

తన సాందగ్యగర్వముచె తా సపోంగొట్టుకొనుచున్న యధన్యు. డని నాకు తోచుచున్నది 

వ్యా —అవెమితి _ తవు (ప్రాయం వల్లభం, సౌభాగ్యమదేన సౌన్దర్యగ రణ 

కరా వతం విప్రల్బు, మృవెమి వేది, యః (ప్రియ, పూ మధుర - మవలోకత 

ఇచీ _ sri టకప కుటిలరోమ్లుః _ ని *అరాలం వృజినం జిహూమ్” 

ఇత్వ మర, అస్య తదియ స స్య దతున ఆత్మీయం, వక్త్రం ముఖం, చిరం, లత్క్యుం స 

న కరోతి _ దృష్టిపథం న గచ్చ తీ త్వథ౯క, త దయం గన్వేణ హతో నిష్ఫులాత్మే 

లాభో జాత ఇతి భావః 

కియచ్చిరం |శామ్యని శారి? విద్య తే 

మ మూవి పూర్వా శ మసంచితం తపః , 

తదధ౯ణఫాగేన లభస్య కాస్తాతం 

వరం, తే మిచ్చామి చ నాధు సపెదితుమ్ 50 

టీక... గారి = పార్వతీ, కియత్ = ఎంత్క చిరం = దీర కాలము, (శ్రామ్యుసీ= 

కేశపడెదవు, మమ అఇపిజునాక్ ను, ఫూ, ,.తం--పూర్వ = మొదటిదైన - ఆశ్రమ = 
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ఆశమమందు -. కాల _ నంచితం == కూర్చబడిన, తపః = 

తపస్సు, విద్యతే = కలదు త ,,నతేత్ = దానియొక్క - అ్యభా?గేన = సగ 
పొలితో, కాజి శీ తంకోరయిడిన - వరం == వరుని లభస్వ = హత మ తం = ఆవ 
రుని సాధు = చక్క_6౬గాా వేదితుమ్ = ఎబుంగుటకు, ఇచ్యామి = కోరుచున్నాను. 

తా, పార్యతీ, నీవెంత కాలము ఇట్లు శ్లేశపడెదవు ? నాకును (బవ్హా శర్యా(శ్రను 

మందు కూడంబెట్టంబడిన తపస్సు కలదు అందులసగపాలి చేత నీకోరినవరుని పొందుదువు 

గాక్క అతం డెవరో స్పస్టముగా చెజుంగం గోరుచున్నానుు కావున చెప్పము 

వ్యా. కీయ దితి ___ పెం గార్కి కియ త్కంప్రమాణక మ్ _ కీిమవధిక మి త్యర్థః, 

చిరం, (శామ్యసి తపస్యసి _ అత్య వ్షసంయోగో ద్వితీయా మ మాప్పీ పూ ర్య్వా(శ్రమః 

(పథమాళమో - (బహదర్యా(శేమ - స్వత - సంచికేం సంపాదితం తపో, విద్య లే, 

అర్ధ క్చాసా భాగ శ్చ తేన - తస్య తపసోఒలధ౯లఫాగే వైకటేశేన, కాజ్తీ త మిస్టం) వర 

ముపయన్తారం, లభస్వ, తం వరం సాధు సమ్మ, గ్వేదితుం జాలు, మిచ్భామి ) యె 

ద్యసౌ రమో గ్యో భవతి తదా మ మాపి సమ్మతి రితి భావః 

ఇతీ [పవి శ్యాభిహాతా దిజన నా 

మనోగతం సా న శశాక కంసితుమ్ 

అధో వయస్యాం పరిపార్మ వ ర్తినీం 
వివ_్ధితాన జ్ఞాన న్మెత మైక్షుత. ర్] 

టీక..ఇతి.. = ఖ్, ద్విజన్మనా = (ఆ) (జాభ్మాణునిచేత, (ప్రవిశ్య = చొచ్చి, 
అఖిపాతా = అడుగంబడినటద్రై సా == పార్వతి, మమోగతం (వరం) = మనస్సులోని 

వరున్సి శంసితుం న శశాక = చెప్పుటకు సమర్గు రాలు గాదాసెను అధో = అంతట, 

ప నింఒ--పరిపార్గ్వ్య = = బార్భమున అ వ ర్రినీం = ఆన్న ట్ర) వయస్యాం = సఖిని, 

వి . [తం - వివర్తితే = (తిప్పంబడిన _ అనబ్ద-న = కాటుకలేని _ న్న్మేతం = కన్నుగలు 

గునట్టు గా, వఐత్ముత == చూచెను క 

తా, ఈ ప్రకారము ఆ్రాన్తాణు-డు ఆపునివలె లోగుట్టును గూర్చి పశ్నచె 

య6గ్శా పార్వతి లజ్జ చెత మనస్సులోనివరుని చెప్పం జాలదాయెను మటీ తనెంత నున్న 

చెలికత్తెను చెప్పు మన్ని కాటుక లేనిదైన తనకంటికో, సన్న చేసెను 

వ్యా — ఇ తీత ఎంటా జ రీజ్థం, ద్విజన్ల నొ ద్విబేన (పవి శన రతా - ఆ పవ 

(దవాస స్య ముద్భా స్య త్యిర్భః, అభిహి త్క్తా సా పార్వతీ, మహఘోగతం హృదిస్థం, వరం, 

కంసితుం వక్తుం, న శకాక సమర్గా నాభూత్ - లజ్జ యేతి శేష అథోభన నరం, పరి 

పార్శ్వ్వవర్తినీ౦, వయ'స్యాం సఖీం, వివ ర్తితం విణాలిత _ మనజ్షూనం (వలవకా ద్వర్దితేక జ్ఞలం= 
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న్నే త్రం యసీ కా కర్మణి తత్త థైకుత - నేశసం 

శె త్యర్థః. 

జ యొవ (పత్యు తరం వావనయాం౦ంచకా 
షా చూ క్ 

సఖీ తదియా త మువాచ వరి నం. 

నిబోధ సాధో, తవ చెత కుతూహాలమ్ 

యదర్థ మమ్మోజ ర్స న్రాప్ల వార ణం 

కృతం తపస్పాధన మేతయా వవుః, 52 

టీక... శదీయా = ఆపార్వతిటైన) సఖీ = చెలి, తం వర్ణినం = అబహ్మచారిన్సి 
ఉవాచ = పలికెను (ఏ మని యనగా సాధో = ఓవిద్వాంసుండా, తవ కతూవాలం 

చేత్ = నీకు (విన) నిచ్చయేని, యదగ్గం = ఎందుక ఏతయా == ఈమెచేత, అమ్మో 

జం = కమలము ఉనస్హవారణన్ ఇవ = గొడుగువోలె వఫుః = శరీరము, తపః, సా 

ధనం = తేపస్సుసకు సాధనము గ్కా కృతం = చెయంబడినదో నిబోధ = ఎటుంగుము, 

తా. _ఆంతట పార్వతీ దేవియొక్కు యాసఖి యాబహ్మణారితో నిట్లు వకా॥_ 
ణీం చెను. ఓవిద్వాంసు.డా, నీకు వినం గుతూహల మేని వినుము ఎండోకు అడ్డముగా 

తామరను గొడుగు గాం బట్టినట్లు ఈ మె ఏకోరికచేత తనకోమలళరీరమును తేపస్సుసకో 

సాధనముగా చెసినదో చెప్పెదను. 

వ్యా ---స ఖతి,_త స్యా? పార్వత్యా - ఇయం తదీయ్యా సఖీ వయస్యా, తం. 

é వర్లః (పశ స్తీ ' ఇథి ఫీరస్వామి నం సోట'స్యా స్తితి వణిలానం (బవాచారిణం 4 “వర్హా 

దృ9వాచారిణి ఇ తిని పక్యేయః, ఉనాన (బూతే స్త కి మితి_ హే సాధో విద్వక 

తవ కతూపాలం చేత్ -(కో తుమ స్లీత్రి శేష; - తపా౯ నిబో థావగచ్చ - ఆకణకా యే 

త్యర్ణః * బుధ అవగమే” ఇతి ధాతో రర్చావాదికా ల్లట్, (శొతవ్యం కిం త దాపా- 

యన్మై లాఫా యేదం యదగ్థిమ్* ఆ రన సవా నిత్య'సమాసః 'సర్యలిజ్ఞతా చెతి వక్తవ్యమ్” 

ఇతి వాలికాక నియమా తీ .యావిఢేసణమ్, ఏతయా పార్వ త్యా, ఒ మ్ఫోజం పద్య, ముస 

వారణ మాతషత్స్క మివ వపుః శరీరం, తపః సాధనం కృతం - తపః(ప్రవృత్తికారణ 
ముచ్య లే (శూయతా మి త్యర్థః | 

 దృజ్మ నఃసజ్ఞసంకల్పా జాగర; కృళ ళా టరిట్రి? 

(హీ త్యాగో నాదమా ర్వా న్హా ఇ త్వ న్వాడ శా దశ.’ 

“ఇలి త్ర (లౌస్యాః కాళ్ళీ ద కాః (క్రమ మనాద్బ తోన్టీవ రయూజయలతి “ఇయమ్' ఇ త్యాదిఫః 

పడ్మిః శోక Dm 
Ua) 

be శ 

స్త చ 
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ఇయం వముహాన్ష) పభ్ళతీ నధ్మిశియ 

శ్చృతుర్షిగ శా నవవుత్య నూానిసి 

అరూపహోర్షం మద నస్య ని గహాత్ 

వీనాక పాణం పతి వమూవు మిచ్చతి రీస్ 

టీక. మానినీ = అభిమానవంతు రాలెన ఇయం = ఈమె (పార్వతి, ఆ 
యః - అధి ఆ ఎక్కు_డయిన _ (శియః = వఐళ్వర్యముగలవారయిన, మ ..తీకా - 

మౌహౌన్హీ డా దెవేందుఃడు వా (పభ్బతికా = లోను గాలగల, చతుర్లిగీ కాకా = చతు; ౫ 

నాలుగు - దిక్ = దిక్కు_లయొక్క_ - ఈకశాక = వలికలన్కు అవమళ్వ్య = సరకు 

సేయక మదనస స్య = మనృథుని _ నిగహాత్ = అడంచినందువలన _ (కాముకుడు 

కానందున అనుట), అ రూప హార్యం=సౌందర్భముచెత వలపింప శక్యుండు కానివానిన్సి 

పినాక పాణిం - పినాక = పీనాకధనుస్సు - పాణిం = శేలం గలవానిని - (శివుని), 

పతిం = భ ర్హనుగ్యా ఆసమ్ = పొందుటకు, షన్ఫతి = కోరుచున్న ది 

తా ___శ-ఏచేవి లోనగువారిని మించవలయు నని యఖిమానము పఫూనినదె ఈమె 

ల క్కు... దేశ్వోర్యము గలవారిని దిక్పాలకులను ఇం(ద వరుణ యమ కుబేరులను 'సయితము 

సరకు సేయనిద్రై మదనుని రూ ఫుమాపీన వాండు(అకాముకుండు) అయినందున సౌందర్యము చె 

శేవసముసేసికొన శక్యుండు గానివానిని శూలిని పతిగా గోరియున్న ది 

వ్యా---ఇయ మితి మానినీ ఇన్చాాచపభృతీ త వర్షితవ్య మి క్యభిమా 

నవతీ ఇయం పార్వ, త్యధిశియో ఒధికైశ్వ గ్యాకొా మాస్త్రిపఛృతి నిశ్చ్రాదిం, 

శృరసృతాం దిశో మోళా నిన్ల) వరుణ యను కుబేరాక * “తద్ది తార్ద. ఇత్యాది నోత్తర 

ద'ససమాస$ అఆవమ క గా మద నస్య, నిగ్రహ న్ని బరా Le  ట్టేతోః - అకాము 

poe ది త్యర్థః రూ గణ సౌ న్షక్వేణ_హార్యో వశీకరణీరయో - న భవ  తీతి త మురూప 

హార్యం, పినాక; సాణొ యస్య తం పినాకపాణిం వారం ౫ “పహరా రెభ్యః పె నినా 

స_ప్రమ్యా భన తః” ఇతి సాధ్సు పతిం భరార్క మా ప్ప స్తు మిచ్భతి, ఏతేన సంకల్పావ మా 

సూచితా, 

అసహ్యాహుంకారనివ రితః పురా 

ఫురారి మ్మపా_ పముఖః నిలీముఖః 

రిమాం హృాడి వ్యాయత పాత వువ్న్ణో 

ద్విశీణణ మూ న్తే రవీ వుష్పధన్వనః రశ 
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|| టీక __పుూా = మునుపు, అ. తః _ అసవ్యా = ఓర్వరాని _- హుంకార 
(రుద్ర హుంకారము చేత _ నివర్టిత $= తీ 'లంగింప(బడెనట్రిది, (అందువలన న, ఫు "రిం 

రుుదునిక్సి అ. .ఖః---అ్మపాప్త ౫ తేగులని _ ముఖ; = ములిక్గలద వి పి _ 

పిశీర్ల = నశించిన _ మూ రః అపి = రూపు గలవా డయినను, పుప్సభన్యనః = పూవి 
ల్పునియొక్చ్కొ_, కిలిముఖః = బాణము ఇమాం = ఈమెను (పొర్యతిన్సి వాడి = ఎదలో, 
వ్యా, .,తం అ వ్యాయత = లో6తేయిన - పాతను = నాటుతశొనుట కలుగునట్టుగా, 

అవీణోత్ = నొంచెను. 

తౌ పూర్వము కాముడు ఈశ్వరునిమాంద గుణీ పెట్టి (పయోగించినయారో 
ర్యరానిబాణము రుదుని హుంకారముచే ములికియేనియు ఆతని సమిపీంప చేరనట్లుగా 
తోొలంగినట్టిది మృన్నథుండు భస్తీభూతుం డయినను ఈమెహృదయములోే మాత్రము 
లోంతు గా. (గుచ్చు కొన్న ది. —_ఆమ_సథ (పేరణకు కివ్రండు లోేంబడ కున్నను, ఈమె 
మ్మాత్రము పట్ట రాని మరులు వహించిన దని భా 

వ్యా,---అస “హ్యాతి --పుర* పూర్వ, మసహ్యేేన సోఢు మశ శక్వేన _ హుం 
కారేణ ర్నదేణ _ నివర్రితఖ ఆత ఏవ, పురారిం హార, మృప్రా ప్రముఖ (ప్రా ప్తఫృలో, 
వికశీఇకామార్తే ర్పప్రశరీర, స్యాప్కి పుష్పధన్వనః కామస్య, శలీముఖో బాణ, ఇనూం 
పార్వతీం, హృది, వ్యాయతే; సుదూరావగాథ ఇతి యావత్ ._ లౌద్భ-క్నాతే & (పహారో 

యస్మికా కర్మణి త క్తధ్యా ఒత్నీణో దకర్శత్, దగ్ధదేవా స్యావి మతో లన్నః - 
పి " మృదు; సర్వత్ర బాధ్య తే ఇలి భావః అనేన “వివృణ్యతీ శెలసుతా౬పి భావమ్” 
ఇత్య (తో కం చతుః పీతిమనః సడాఖ్య మవస్థాద్వయ నున_న్హ రావస్థోపయోగిఆ యా 
ఒనూద్య కాల సూచిళా 

— 

తదా (పభ్ళ త్యునదనా వీతు రా 

లఅలలాటికా చన్లన భూస రాలకా 
Cal న జాతు ఛాలా లభతే స నిరం -ఖి CAR pn స్తు సి స 0 

తుపూర సంఘాత విలాతలే హవి, ర్ర్ 
టీక. తదా (పభ్బతి = అప్పటి నుండి, పీతుః గటా = తం డియింట, డన్న 

ద'నా = మిక్కు_టమయిన వలపుగలదై, ల ..కా- లలాటికా = బొట్టు యొక్క_-చన్హ్దన = 
గందముచేత _ ధూసర = బూడదర్గమయిన = అలకా = ముంగురులుగల జై, చాలా ౫ 
(ఈ చిన్నది జాతు = ఒకమాటియినన్కు తు పి_ తుషార == మంచుయుక్క_. _ 
సంఘాత = గడ్డలనెడు _ కిలా = జాలయొక్క. _ తలేము అవీ _ ఊఉ పరిభాగముల 
యందు సయితేము, నిర్భతిం = సుఖమును న లభతే _స = పొంద కుండినది. 
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తా __ అప్పటినుండి యీబాల వలపు మిక్కుట మగుడు శేకాది సంస్కార 

ములు మాని తండ్రియింట్క మొగముసె గందపుబొట్టును తుడుచున వగుటచె ధూసర 

వర్షములయిన ముంగురులు గ లై) మంచుగడ్డచా(పజాల్నవెని సయితము సుఖమును పొంద 

దాయును 

వ్యా,--త దేతీ.._త చేతి చ్చద, తదా (పచ్చతి- తత ఆర ఖే త్యర్థకృతస ప్త 
5 జ ఇ అ ఖో జా మ్యుర్గ 'స్వాపి దా(ప్రత్యయ'స్య పబ్బుమ్య రై లకు.ణా.-(పళ్ళతియో గే పబ్బుమోనియమాత్ , 

పితుగ్చృహ, ఉన్మద సూత్క_టమన ధా, లలాట స్వాలంకారో లలాటికా తిలక $ఈ కణ 

లలాటాత్ క నలంకానరే ఇతి కన్సత్యయః - తస్యా - శ్చస్తనేన - భూసరా ధూసర 

వకాః౭౯ - అలకా శ్వూణ౭ాకు_నలా - యస్యాః సా శధోకా బాలా పార్వతీ, జాతు 

కదాచి దప్కి తుపారసంఘాతా స్తుపారఘునా - స్త ఏవ శిలా సాసాం - తలే 

సానా? హ్యపి ౧ర్వ్బతిం *సుఖం న లభతే స్స ఏకే నారత్యపరసంజ్ఞా విషయ 

ని ద్వేషావస్టా, ద్వాదకావస్టాప మె 'సంజ్వర శ్చ వ్యజ్య తే 

ఉపాత్తవతై చరితే వినాకిన స్పభాప్పకణస్షలితైః పడై కియమ్ 
== లం అమి = ద 

అ నెకఫ; కన్న ర రాజకన్యకా వనా నసంగీతసఖీ రరోదయత్ . 56 

టీక __పినాకినః = ఈశళ్వరునియొక్క_, చరితే = చరిత్రము ఉఊ...ర్తే - 

ఉపాత్త = ఆరంఫింపంబడన - వై = గీత కమముక'లది కాయగా. ఇయం == ఈమె, 

సం, కె _ సబాప్స = గద్దదమరలూన _ కన్నో = గొంతునందు _ స్లలితె = జాలీన మ. రి 0 క్ ఆజా 
వయిన్క పదైః = పలుకులచెత వ .ఖీః - వన్నాన్త = అడవి పదేశమునందలి _ సంగీత = 

సంగితముచేతనయిన - 'సఖీ; = చెలిక తేలయిన, కిన్నర రాజక న్య కా; జ కిన్నర రాజు 

కొమారితలన్వు అనేకశః = పలుమాజు ఆరోదయత్ = ఏడ్పునట్లుచేసీనది. 

శా _ఈమె శిన్రరి చరితమును పాడు వెళలయందు ఈ మెకంరమున వాస్పనిరుడ్ల 

ము-లె తొ(టిలుచు జాణీ నట్టిపదములను విని ఈమెకు అడవితావులందు సంగీతసఖులయిన 

కిన్న ర రాజు కుమారితేలు సలుమాణటు జాలినొని యేడ్నిరి, 

వ్యా. ఉవా వేతి... పెనాకివ; శంభో, శ్చరిలే (తీవురవిజయాదిచెస్టిత, 

ఉపా త్తవణే౯ (ప్రౌరజ్ధగీత్మక మే - ని “గీతృక్రమే స్తుతౌ వేదే వణ౯శబ్దః (ప్రయుజ్య శే” 
ఇలీ పూలాయుధః, 'సబాప్పే గద్గద - క జో - సలి తే ర్నిశీకై౯ 8, పదిః సు_ప్రిజణ సరూ మెః 

కంణోక, వనాన్తే - సంగీతేన నిమి తేన - సఖీ ర్య్వయస్యాః, కిన్నరరాజకన్యక్సా అనే 

కశో బహుశో, ఒరోదయ దశుమోతు. నకారియత్, సారవరితగాన జనిత మదన, 

చేదనా మేనాం వీమ్యు కిన్నర పీ రురుదు రితి భావః. 

అత్ర వణళ౯ాస్టలన లకుణ కార్యో క్యా పునఃపున _స్తత్మా_రణీభూత మూర్చావస్థై 
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(పాదుర్భావో వ్యజ్య తే, ఒన్యథధా స 'సభీరోదనానుపప లె రితి, ద్వాదకావస్థాప తే తు 

ఆలాశావనా చ వ్యజ్య లే ట్లు. (పలాపో గుణకీ రనమ్ి ఇ ఆఅస్బలంకారికా 8, 

mr 

తిభాగ శెపాను నిశాను చ తణం 

నివిరాల్య నే'తే సహసా వ్యబుధ్యత 

“క్వ సలెక్టా, (వజ న్స్) త్యలక్ష్యువా 6 

గసత్యక క్ఞార్సిత బాహుబన్ల నా గ్? 

టీక,--కింద = మటీయు (తి...సు - (తిభాగ = మూడుపాళ్లకంశు _ 

శేసాగు = మిగతిలయిన నిశాసు = రాతులయందు, (అన౯గా రాత్రి నాలవజాముల 

యందు, కుణం=లఇంచుక సేపు, చేశే నిమోల్య=క న్నులు మూసికొన్సి 'సవహాసా=కటా 

లును (పా నీలక్ణా = ఓనల్లకుత్తుక వాండా) క్వ (వజసీ = ఎట కేలాదవు, ఇతి = అని, 

అ.,క్ - అలమ్యు = విషయములేని _ వాక్ = మాటగలదై, అ ..నా - అసత్య = 

వా_స్తవముగాని (అనంగా లేనట్టి) - కట్టు = మెడయందు - అర్చిత = కంపంబడిన _ 

బాహు = భుజముయొక్క._ _ బంధనా == కట్టుగలదై, వ్యబుధ్యతే = మేలుకోొన్న ది. 

తా. _-మణటియు నీమె ర్నాతులలో మూడుజాముల సే ప్ప నిద్రలేక "వేంగుచుండి 

నాలవజామున తృణము కన్ను మూసీ తటాలున “ఓనీలకంరుండా ఎట శేలాదవీ* అని 

లేనివానిని గూర్చి పలుకుచు లేనికంరము నే తన చాహులతతోం గవుంగిలిం చుచు మేలు 

కొన్నది, 

వ్యా.(తిభా శతి కిం చేతి చాథ౯ాబ శిప్యత ఇతి కేఎ ఈ కరణి ఫఘజ్-_ 

(తిభ్యో భాగభ్యః - శపా స్వవశిష్రాసు ఆయ ద్వారే చ్ర్రయామ కేన . ప్రనిద్ధశ్వా 

త్తృతీయో ర్స్ (శ్ర ఖగః x సంఖ్యాశబ్ల'స్య వృ తెవిషయే పూరకా ధం త్వ మిస తే- 

యథా *“ళతాంళ;ి “సహ సాంశఃి ఇతి - (తీభాగః చేసో యాసాం తాసు నిశాసు, 

క్షణం కుణమ్మాత్రం, by నిమోల్య మోలయితాష, సహసా సద్యః, ఘా నీలకణ్ధు క 

(వజసి కళత్ర నచ్చి, సత్యలమ్యూ నిర్విపయా - వా గ్యచనం - యస్యాః సా తథోే కా, 

తధా, ఒసత్యే మిధ్యాభూ లే _ కణ్చా౬ర్సితం తౌబ నం యస్యాః స్మా తథా సత్తీ, 

వ్యబంధథ్యతే విబుద్దవతీ. ఏతేన జాగరోనాదా నూచితౌ, : 

] 

స్వప్న సాదృశ్య (పతికృతి దర్శన తేదద్ద న్పృష్టస్ప ర్భాఖ్యా శ్చ త్వాారో విరహ్ీ 

ణాం విసోదాః - లేత స్వప్న సందర్శన ముక్త్వా (పతికృతిదర్శన మాహా __ 

“యదా బుధేః సర్వ్యగత ముచ సే, 

న వెత్సి భావస్థ మిమం కధం జనమ్! 

త్త 



! ర ఇ మనమ స్ప రః 909 

ఇతి స్వహాసో బ్రఖత శ్చ మయా 

రహా న్యు పాల భ్యత చన్లశేఖరః 55 
టీక యదా = బేదదువలన, త్వం = నీవ, బుధం = జ్ఞానులచేత, సర్వగత;-_ 

సగ = సర్వమును - గతః = పొంగినవా6ందవుగా - (సర్వవ్యా పకుండవు గా, ఉచ్య సే= 
చెప్పంబడుచు న్నావో, (తేతః = అందువలన) , భావస్తం - భావ = రత్యాఖ్యమయిన 

భావమందు _ స్ట్ == ఉన్నట్టి - (నీయందు అనుర కొమయిన యనుట), ఇమం 
జన౦ = ఈ| పాణిని, కథం న నెల్సీ= ఎట్టు ఎయింగకున్నా వు, ఇతి = ఇట్లని, మా = 

చబేలయయిన యీ మె చెత, చి త్రగత; = చిత్తరువునందున్న ట్ల, చన్ష9 శేఖర 8 = శివుండు, 

రహాసి = ఏకాంతమున, ఊఆబాలభ్యతీ = నిండింప(బడను 

తా __.ఈచేలతాను లిఖించినచం ద్రశేఖర —— అచెతనమయిన చి త్తరువు 
మొజ ఆలింపనేర దని యొటుంగక్కి ఏకాంతమున “నిన న ర్యాంత ర్యామి వని “పెద్దలు 

వచింతురు కానునుి నీయం దనుర క్ష నని నీ వెఖుంగ కుండుట యొట్టుణ అని కెగడు 
చుండు 

వ్యా+---య చెతి. - యదా యత ఇ త్వథక౯ః -. _య దేతి హైతా వి క్యుక్వ్వా 

గణవ్యాఖ్యా నే౬స్యో దావా హృతత్యాత, త్వం, బుక ర నీషిఖ;, నర్వగత; సర్భవ్యా కి ఫ్రె 
త్యుచ్యస్కే తత ఇ త్య్వధ్యాహారణ భావే రత్యాఖ్యే + తిష్ట తీలి భావస్థం త్వ yee 
గణ మి త్య ధథక౭ాః, ఇమం జనమ్ ఇవు మి తాత నచ్రేశ, కథం, న చేల్చీ న జానా, స్ర్రి 
మా మూాఢయా _ అకిఖ్సిత్క ర కి త్రగతోపాలమృ ఇత్యాజా నాన యే త్యర్గః, 
తయా స్వహా స్తే మోల్లిఖిత శ్చి_తే లిఖిత శ్చన్లి శేఖరో, రవా న్యేకా నే _ సభీమా త్ర 
సమత, మి ల ఉఊఉపాలభ్యత- సాధి శేప ము క్రళ్స, డా క'సము న్చయార్థ శ్చ కార; 

య ద్యపీ రవా స్స్ త్యు క్షం తధాలవి సభీసమశుకరణా ల్లజాత్యాగో వ్యజ్యత ఏవ, 

యదా చ త స్యాధిగమే జగత్పతే 
రపశ్య దన్యం న విధిం విచిన్యతీ, 

తదా స్మ హాస్తాభి రనుజ్ఞ యా గసదో 

దయం (పపన్నా తప శ'తపోప నమ్, 59 

టీక. (కిం) వ = మటియు జగత్సపేః = లోక నాయకు(డయిన, తస్య = 

ఈక్యరునియొక్క, అధిగమే = (పొక్క అన్యం విధిం = వేటు ఉపాయమున్సు విచి 
న్వతీ = అరయుచున్న దై, యదా న అపళ్యత్ = ఎప్పుడు కానదామొనో, తదా = 
అప్పుడు, షయం = ఈమె గురోః = తండియొక్క_, అ అల = సెలవుమో (దృ 

| 27 
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అస్తాఫిః సవా = మాతోంగూడ్య తపనే = తపస్సుచేయుటకై, తపోవనం = తపోవన 
మును, (పపన్నా = ఆ(శ్రయించినది. 

'తౌ..__-అంత నీ మె లోక చాయకొని మెహాక్ళరుని పొందుటకు చేటు ఉపాయిము 

గానక తండి యనుములి మె మాతోగూడ తపస్సు చెయుట కె యాతపోవనము సొ 

యించినది, 

వ్యా. య దేతి _ జగత్పలే స్త న్యేశ్వరు స్యాధిగ మే (ప్రాప్తా వన్యం విధి 
ముభాయం, విచిన్వతి మృగయమాణాా యదా నాపళ్య త్త దేయం పార్వతీ, గురో; 

పితు, రనుజ్ఞయాలస్తాఫిః నవ్యా తపనే తప శ్చరితుం తపోవనం, (ప్రపన్నా ప్రాప్తాః 

[(దుమెషు సఖ్యా కృత జన్మను స్వయం 

ఫలం తపస్పాత్నీషు దృష్ట మే హవి, 
న చ (పగోహోభిముఖో౭_వీ దృశ్య తే 

మనోరధో=_స్యా శృతి వూలిసం శ యః | 60 

టీక —సఖ్యా = (మా) చెలి (యగునీపొర్యతి) చేత స్వయం = తనచెతన్సే 

కృతజన్మసు - కృత = చెయంబడిన _ జన సు=పుట్టువుకలవయిన్క తే సు. తపః ఆ 

తషస్సునకు - సాత్సీషు=సాతులయిను ఏసు (దమేషు అపి=ఈచెట్టయందు సయితము, 

ఫలం దృష్టం = ఫలము చూడంబడినది, అస్యాః = ఈ మెయొక్కు శే,.+*యః - శశి 

వకొళి = చంద్రశేఖరుండు = సంశయ$8 = విషయము గా6 గలిగి నట్ట మసహోరథ స్తు ఇ 

కోరికయన్న స్కూ (ప *..ఖః అపీ _ (పరోనా=అంకురమునకు - అభియుఖః అపి = ఉన్లు 

ఖముగా నయినను, న దృళ్యతే = అగపడదు, 

తౌ. ఈమాసఖి తాను స్వయముగా మొలపించి పెంపంగా పెరియ యీమె 

తపస్సును చూచుచున్నట్టి యీ వెట్లు సయితము ఫలించినవ్సి గాని, చంద్ర కేఖనునిమోంది 
యీ మె యఖిలాపు మన్న మో మొలక మైనను ఎక నుంకింపలేద్కు మజీ ఫలము మాట 
చెప్పవలయు నా 

వ్యా, (దుమే షి(తి = సభా పొరంతా్యా, సంయం కొతం జన యేసాం 

తేషు న్ కో స్వి ie A ME న చిమ (దుమే 
దె/ల | 

స్వపి ఫలం, దృష్టం లబ్ధం - జనిత మి త్య ః, అస్యాః పొర్భత్యాః, శశివకాలిసం[శయ | 

కృష్ణ ) శేఖరవిపయో, మనోరథ స్తు, (పరోహాభిముఖో ఒజ్కు_రోన్ముఖోఒపీ న దృళ్యతే- 
ని “పరోనా స్త్వజ్యరోలిజ్కూరణి ఇతి వైజెయ న్టీ స్వయం రోపితవ్ఫృతుఫలకాలే 

ఒప్యస్యా మమోరథస్య నాజ్క్క_ర్ 'దయో ఒప్య న్లీ _ ఫలాకా తు దూరాపా సే త్యర్థఃః 
అనానను మాసానాం జో 

మ్ 
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స వెద స | పాథికాతదుర్ల భః కదా 

సఖీభి రసో తర మోనశ్నీ తా మిమాం 

తపకృళా మభ్యుపపత్స్య అ సఖిం 

వృ చేవ సీతాం తదవగహాతు తామ్, 61 

టీక. (ప్రా. ..భః=-(ప్రార్ణిత = వేండయుకొనంబడినవాండై - దుక్లభః = దొర 

క నట, సః = అఆదేవుండు తపః కృశాం = (వతముల చెత కీణించినద్, సఖీభిః = చెలు 

లచేత, అసో త్రరమ్ - అస = బాప్పములు - ఊత్తేరమ్ = (ప్రధానమగునట్లుగా ఈ 

క్షీతాం = చూడంయబడినట్లి, ఇమాం సఖీం = ఈ (మా) చెలిని త.. .తౌం--తత్ == 

ఆయిర్మద్రునియొక్కా - అవగా = ఆ నావృష్టి చెత _ కతాం = పీడింపంబడిన, సీ తౌం= 

(నా౭గటి) కాలును వృ పా ఇవ = ఇం(దుండుం బోలె కదా = ఎప్పుడు, అభ్యుప 

పత్సే వలే = అనుగ్రహించు మా, న వేది = లఎయి౦ంగను 

తౌ. వేండినను దొరకనట్ర యాబేివుండు, చెలుల మమునమేము కంటు నీళ్ళు 

"పెట్టుకొని చూచుచున్న తపఃత్నీణను ఈమాసఖిన్సి ఇందు(డు తనవజపుచెత ససీవెడిన 

దున్ని నభరూమినింబో లె, లా అను[గహీంచునో ఎఅు౦గ(జాలకు'న్నా ను. 

వ్యా. నేతి. (ప్రాథి౯ాతః సక్ దుగ్గభ ౩ (పొథి౯తదుర్ల భః స దేవు 'స్పప 

కృళాం తపసా - కృళాం క్షీణా మత ఏవ సఖీఖి, రసో త్తర మ్యశుపధానం యధా 

భవతి త భవీ తా మిమాం న8 సజీం, త సె న్యేస్ట్ర స్యావ్యగ హే కా నావృస్ట్యా- తృతాం 

పీడితామ్ - ని. “వృష్టి ర్వష౯ం తద్విఘా తేక గాహావగహొ సవా ఇ త్యెమరః, 

సీతాం కృస్వభువం - ని “సీతా బాబ్దలపద్దతిః' ఇ త్యమర:ః, వృసా వాసవ ఇవ - 

న్న కవాచతో వృ(త్రహో వృహా ఇ త్యమరః, కదా౬భ్యుపపత్స్య తే అఒను(గ్రహీప్యుతి న 

వేది; ఆత్ర వాక్యాథ౯ః కర్త - తదవగవాకు తా మి త్వ తావగవాకుతా మిత్య'నే 

సక గతౌథక౯ ల్వే తత్పద'స్య . వైయస్థ్యాప లే స స దితి భిన్నం పదం వే ద తస్య క 

రతి యుక్త ముత్పశ్యామః 

అగూఢ్యసద్భావ మి తీజ్లీతజ్ఞయా, 

ఎ వేదిభో నై ప్రాకనునర స్తయా 

, అ యీద మేవం పరిహాస ఇ త్యుమా 

మపృచ్చ దవ్యషాతహస౯లకుణః 62 

టీక —షఇక్రకజ్ఞయా - ఇజ్జత్ = = వార్వతిమనస్సును షు జ్ఞయా కా ఎటేంగినటై ను 

తయా = ఆస ఎఖి చేత, ఇతి = ఈతీరున, ఆ  .వక్అనాఢ = దా(పయబడని (వెల్ల 
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డింపంబడిన) _ సద్భావం — మంచియళి సాయము గలయటుగా, ని వేదిత; = విన్న విం 

పంబడినవాండె, నెస్టిక సునరః= యావజ్ఞివ (బహ్మచారి యయిన యాయందగాండ్కు అ 

ఇ అవ్యష్టత = వల్లడింపంబడని _ హర లకుణః డా సంతోపచిహ్న ములు ౫గలవా౭డె 

అయి = ఓపార్యతీ, ఇదమ్ = ఈసఖభి చెప్పినమాట, ఏవం = సరియ్యా పరిహిస్య = 

వేశాకోళమ్యా ఇతి = అని ఉమామ్ = పార్వతిని, అపృచ్చక్ = అడిగాను 

"తా _--పార్వతియొక్క నున భావ మటేంగిన దై నయాసఖి యిీతీరున మంచి 

యఖిపాయమును వెల్లడించి విన్న వింపంగ్భా సుందరు. డైన యా నైప్టి.క (బహ్మచారి తనమన 

స్సులోని సంతోపమును ముఖరా గాది చిచ్నాములచేత తెలియనీయక అణంచుకొని “ఏమి 
పాగ్వతీ, ఈమె చెప్పినమాట సత్యమా? కాక్క పరిహో సమా? అని పార్వతిని ఆడిగాను. 

వ్యా కటా భతి న. యా పార్వతీ నృాదయాఖిజ్జయా - నీ “ఇ జ్లాతం 

హన్దత' భావః ఇతి 'సజ్జనః, లేయా  గారీసఖ్యా ఇ ఇ త్వేవ, మగిరాషో యాస ద్భావం (పకా 

తసదభపాయం యధా క, నివేదితో క్షూపిత్ నిసా మకణ మవధి ర్యస్య స వెప 

క్రో యావజ్లీవ(బహ్మచారీ గ్ సున్ల రో విలాసీ - నైప్పిక శ్వా సౌ సుస్షర శ్చేి తథ క్టః 

ఈ దయో రన్యతేర న్య విశేసణత్యవివకాయాం ఏశేసణ సమాస - కిం తు నెస్టాకత్వే 

విశేష లేన కామిత్వవినోధః - అథవా దేవ స్యాలౌకికమహిమత్వా దుభయం తాత్త్విక 

మిలీ న విరోధః, అవ్యజ్ఞతం _ హసకాలక్షణం ముఖరా గాది. హాప౭ాలిజ్ఞం - యస్య 

తధాభగాతః సక్కా అయి గౌరి - అ యీలతి కోమలామ స్ట్రణేే ఇదం త్వత్సఖీభాషిత, 

మేవం సత్యం కి మి త్యర్లః, పరిహానః శేలి ర్యా -ని “ద్రవ శేలి పదీహోసాలి ఇ త్యమరః, 

ద త్యేవ ముమా మప్పచ్చత్ పృష్టవాక. 

అ ధా గహ హా సె స్తే ముకులికృతాబ్డుకా 

సమర్చ్పయ సి | సృటిశాతుమాలి శామ్ 

కధ దే స్తనయా మితెతురం - 

చిరవ్య వస్థావితే వా గఇాపత 68 

టీక. అధ = అంతట, అ(దెః = పర్వతముయొక్క_ - తనయా ఇ కూంతురు_ 

(పార్వతి, ము-_-ళ "___ముకుళకృత = 'వెంగ్గగాంబేయంబడిన - అగ్జాళ. మా (వేళ్లు 

గలదై ను ఆగ్రహ స్తే = ముంజేతియంద్యు సృ .కాంస్ఫటిక = సృటికముయొక్క_ _ 

అతు, = ఫపూసలయొక్కం - మాలికాం = తొవళమును, అరయ స్ట్ = రూ్థంచుకొనుచు, 

కథంచిత్ = మహాకష్టముతో, చి క్___ చిర = ఇవాలనేపటికి _ వ్యవస్థాపితే = 

స్వికరింపంబడిన -_ వాక్ = మాటగలది యె మితాకురం _ మిత = వ నే a 

అఠురనొ = వర్ణములు గలుగునట్టుగా, అభాపతే = పలికెను. 
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తి అంక పార్వతి (వేళ్లు మణించి ముంజేత సృటికజపమాలను పెట్టుకొని, 
నిడియము చెత ఎట్టకేలకు మాటలాడం దొడంగి పరిమితము గా నిటు ఉత్తరము చెప్పెను, 

వ్యా -- అ ఛెతీ __ అ ధాఒనన్సర మ్మే స్తనయా పార్వతీ, ముకులీకృ తా 
దంల” సంఫుటికృ తాజ్ఞులౌ, అగ కాసా వాస్త శ్చ నమానాధికరణసమాస;ః * “వహ 

సాటగాలావాస్తయో దణగుణిమూ శేదాభేదా ది తీ వామనః - తిస్టీ నృగ్రవా సే 
స్పటికానా - మతుమాలికా జపమాలిక్సా మర్ప్వయ న్యాముఇ్బతీ, కథంచి న్యృతాలతా 
ద ర్తి ( అ క పన, చిరవ్యవ స్థాపిత వాక్ చిశిగా న్వకృతవాక్ _ ఏతేన లజ్జ పరోథో వ్యజ్య తే, మి 

తాకురం పరిమితవణ౯౦ యధా తధా, అఫాపత బభాషే 

కి మువా చె త్యావా,. 

యథా (శుతం వెదవిదాం వర, త్యయా; 
జనో౭ఒయ మ్నునెఃపదలజ్ఞనోత కక్కి 

తపః కి లదం తదవా స్పిసాధనం 

మనోరధానా వముగతి ర్న విద్య తే 64 
టీక, _వేదవి దాం == వేదవే త్రలలో వర = (శేస్టుండా, తయా = నీ చెత, 

(శుతం = వినంజినది యధా = సరియ్సే అయం జనః = ఈ (పాణి (నేను అనుట), 

ఈ ..క8--6ాచ్చెః = గొప్పదైన - పద = స్థానమును = లజ్జ న = ఆకమించుటకో_ 

ఉత్సుక।ః = కోోరియున్న ది, ఇదం తప; = ఈ తపస్సు, త . నం కిల-తేత్ = ఆయు 

న్నతేపదవిని- అవా ప్పి = పొందుటకు _ సాధవం కిల = ఉపాయ మంట, మసూరధా 

నాం = కోరికలకు, అగతిః = విషయము కానిది న విద్య తే = లేదు 

తౌ. ఓయి వేదజ్జ వరేణ్యు(డా, నాసఖివలన నీవు నిన్నమాట వాస్తవమే (ము 
క్కు_డి నయిన నెను శివలాభరూప మయిననుహూోన్న తపదవిని కోరి అందులకు అతితుచ్భ 

మగుటచేత అసాధక మైన యీతేపస్సును సాధక ముగా పూనియున్న దానను, మటి అసా 
ధ్యవిషయమును మానుదునా యనిన కోరికలు ఎంతటివిహయముమో(ద “నను (పసరిం 

చును గాని శ కిని ఆలోచింపవు గదా 

వ్యా --య “ఇతి. హే వేదవిడాం వర వెదిక ౌస్ట్ర, త్యయాా యథా (శుకం 

సమ్యక్ (శుతం, (శుతాథ౯ా మే వాహ - అయం జనః స్యయ మి త్యథ౯ః, ఉచ్చెః 

పదస్య శివలా భరూపోన్న త స్టానస్య జ లజ్ఞ్హన ఆకమణ - ఉత్సుక$, కి మ(తాౌయు క్ర 

మి త్య (తాహ = ఇదం తప, "సద వాచో - సు న్ చ్చెఃపద = స్యావాపే? (పా ప్తేః- 

సాధనం కిల-కి లే త్యలిశే ఒం అతితుచ్భ్చ త్వా దసాధక మే వే త్య థభ౭౯ః, తహిళ్షా 

త్యజ్య తా మి త్యాశజ్య్యా దురాశామాంన ముబ్బు త్రీ త్యాశయే నాహా-మనోరథా నాం 
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కామాన్సా మగతి రవిషయో, న విద్యతే న హీ స్వశక్తిపర్యాలో దనయా కామాః - 
(పవర న్స ఇతి భావః, 

అ ధాహ వర్ణీ విదితో మహేశ్వర, 

స్పదర్ధిన్ త్యం వున రవ వర్తనే, క 

క ద్రలా ఖభ్య్వాసరతిం విచి _న్న్వ తం 

త వానువృత్తిం న చకర్తు ముత్సశే పా, 65 
టీక, _ అథ = అంతటు, పర్ట్ = (బహ్మచారి, ఆనా = పలికెను, ( ఏమన(గా), 

మ హాశ్వర; = మహాదేవుండు ఏవిదితః = నాకు తెలియుచున్నా (డు, పున రేవ = మటు, 

త్వం = నీవు, తదర్శినీ = ఆయనను కోరుదానవుగ్యా - వర్తసే == ఉన్నావు; అ. 
తిం--- అమబ్దళ = అకుధ మయిన _ అభ్యాస = ఆచారమందు - రతిం = (ప్రీతిగ ల 
వారైన) తమ్ ఈశ్వరం ఆయీశ్వరున్సి విచి నష్ట = తలంచి తవ అగువ్భ తిం = 

నీయనుసరణమువు కరం = చేయుటకు న ఉత్స హే=జపూనను 

తా... అంతట (బహ్హాచారి యిట్లు పలికెను; ఏ మనంగా - మవాబేవుని నే నెజుం 

గుదున్తు ఆయన నిన్ను ఆవిధముగా మున్ను తిరస్కరించినను మజల నీవు ఆయననే వల 
చుచున్నావు. ఆయిీాశ్వరుండు _్షేకానవాసా ద్యమంగ కొణజారములందు పీతీగలవా( 

డగుటచేత ఆయనను గూర్చి ననీయను'సరణమును "నేను అంగీకరింపలే కున్నాను 
వ్యా అ ఇతి __ అధు వణీకా (బహాశారీ - “ని వణీకామో (బహణారీణఃి 

హా! త్యమరః, ఆహ _ ఉవా చె త్యర్థః * “ఆ "హేతి భూతా లట్ పరోగో (ఖని న్, 

మూలకి ఇ త్యాహ వావున్క కి మి త్యావా - మహాశ్వరో మహాదేవో, విదితేశ మయా" 

జాయత ఇత్యభ౯ాః * బుద నథభ౯ాతాద( రమానే క(పతరయః ౫ తదోరూల్ ఫష్టీ ను 
యేన త్వం శో ఆ. . తేలి నట పున రేవ స్ త్ర మోళ్వర 
మథక౯్య సే తదథి౯ స్యేవ తత్మ_ మైవ (పవక గసే _ తత్స భావ మనుఖభూ యా పీతి 
భావ అనుసరణ కో దోప స _స (తౌవా - అనుజలాఖఫ్యా సే౬మజ్జలాబాశే _ రతి ర్య స్య 
త ధో కం తం మోళ్వరం విచి న్వు విచార్య, తృ వానువృ 29 సతతం - కతుకాం 
నోత్సహౌ - చానుమ న్లుం శక్నో మో త్య థ౯; 

వ్యాజ్ణ్టు త్త శ 

నాక ్రబాణాలాఅనాికాలలు 

అవన్తునిర్భన్థపే కథం ను తే 
కరో౭ఒయ మాము క్షవివావాకౌతుకః త en శ 47 

జ 
మ్ కాజ ఖో 

(లేక్స్ ఖే 
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కరణ శ మ్ళో ర్యలయిీకృతాపానా 

సహిష్యు తే తత్స9ధమావలమ్బనమ్ ? 66 
టీక __ఆ,.,రే_అవస్తు = తు చృవస్తువునందు - నిర్చన్ట = పట్టుదల - 

పరే = (ప్రధా నముగా(౫ల యోపార్వతీ, ఆ. = క 8. ఆము క = ప అటే వివాసా= 

చెండ్రియందైన - కౌతుక; = హృస్తసూ[త్రముకలదైన, Faas కరః = నీయొక్క. 
యాచెయి వ, నా---వలయిీకృత= కంకణముగా వేయబడిన _ అహీచా = పాము 

గలదెన్క శంభో; = శివునియొక్క_, కరేణ = చేలిచేళు త. నం తత్ = అదే _ 

(పథమ = "మొదటిదైన _ అవలన్సునం = పట్టును కథం ను=ఎట్టు గా, సహిష్య తే = 

ఓర్పును 

తా. ఓపార్వతీ, నీవు తుచ్చవస్తువు నాళించి పట్టుపట్టి యున్నావు. సెండిలి 
యయినత ర్వాత ఏమి కాయగలదో దానిమాట య టుండన్కీ ఆదిలోనే అతడు తనశేల 
నీశేలు పట్టుటయే నీకు దుస్పవాముగా నుండును, వివాహామున మంగళ మయిన హస్త 

సూత్రమును భరించిన నీచేతిన్సి పౌపకడియపుంజేతితో ఆయనపట్టుకొనుటయే పరిచయము 
లేమిచె భయంకరముగా నుండును. 

వ్యా.-- అవ _స్టీషతి _ అవస్తుని తు చృవస్తుని - నిగ్భ మై ౬ భిని వేళ - పరం 

ln - యస్యా స్తస్యాః సంబుద్ధి రవస్తునిర్భస్థ పరే త్ కా! క్ర మాసల్లతం- 

వివాహా _ యత్ కౌతుకం హూ _స్పృసూ(తం _ త ద్యాన్య స్కృ తే౬యం కరః - ని, a 

తుకం నుజ్బలే హన హా_స్సన్య్నూతే కుతూహలే' ఇతి శాశ్వతః, వలయీకృ తౌహీనా 
భూపణికృతసశ్చేణ శంభో ర హాదేవస్య, కరేణ కరణభూలేను త చేవ (పథమం త 
త్సథమమ్ - అపరిచిత త్వా దలేభయంకర మితి భావః - తే చ్చ త - దవలమ్బనం 

(గవాణం చేతి _ కథంను సహిష్య తే_ న కథంచి దసి సహిహ్యత ఇ త్యథ౯; _ అతో 

య ద్భాని త్ర ద్దూశే౬వతిస్పతాం జ (పథమం కర([గవా ఏవ దుస్పహ ఇతి భావః. 

త్వ మేవ తావ త్పరిచినయ స్వయం, 
కదాచి దేతేయది యాగ మర్గతః - 

వధూదుకూలం కలహాంసలకుణం, 

స్ _ గడాజినం శోణితబిన్లువర్శి చ 67 
టీక, (ఓ గారీ), త్వమ్ ఏవ = నీవే స్వయం = స్వయముగా తావత్ = 

వలసీనంతవట్రు పరిచినయ = ఆలోచింపుము, (ఏ మని యనంగ క ,ణం-ాకల 

హంస = రాయంచలు -_, లక్షణం = చిహ్నము గాంగలయట్ర్రి వ ,..లం-ావధూ = 
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చెండ్లికాంతుయొక్క_. - దుకాలం = వలిపమును, శో, ఒర్జి శోణిత = నెత్తుటి 

యొక్కు_ - బిన్లు = బొట్టును - వర్షి = కురియుచున్న, గజ ఆజినం = ఏనుంగు తోలు 

(శివుని యు శ్రరీణము) సితే = సన కదాచిత్ = ఎప్పుడెన్సి రోగక్=పరస్సర 

సంబంభమునకుు ఆర్డ్యతే8 యది = తగిన నెమో, 

తాలి పార్వతీ, "పెంటకొమారిలయొక్క_ రాయంచబుటాలవలీపంబును నెత్తురు 

బొట్లను గురియుచున్న పినాకియుక్కొ_ గజాబి మో త్తరీయంబుగు ఒండోకటితో కూడి 

కళకు తగిన వేమోో నీవే స్వయముగా చక్క_6గా ఆలోచించుకొమ్మ 

వ్యా తే మునగ త్ర మెవు 'స్వయ మాత్తే న్నా * తావ దితి 

మానాణె౯ా బా యావనా( తం బిణారణీయం తౌవన్నాతే మి త్యర్ణః- ఇద మే వో దాహ్ఫూతం 

ద గణవ్యాఖ్యా నే - పరిచి నయ పరశ్యలోచయ్య కి మితి, కలహాంసలతు.ణం కలహాంస 

చహ్నం - ని “చిహ్నం లక్ష చ లవ.ణమ్” ౬ త్య్వమర వథ్యా నవోఇకాయా ఒం 

దుకూలం వధూదుకూలం - ని *వధూః స్నుపా నవోథా శ్రీ” ఇతి విశ్వం, తధా శోణిత 
బిన్దూడ వప౯ తితి త ధో క్షమ్ - ఆర్ష మి త్యథ౯ః; గజాజినం చ కృ_్చివాస శ్చ, 

త త్పినాకిన ఇత్యాశయః, ఏతే కదాచి జ్ఞా త్వప్సీ యోగం సంగతి, మవాక౯ాతో య 

ద్యహక౯తే; కిన్స్ ఏత త్త మేవ చి న యేని పూర్వే ₹కానర్ధయ;, పాణి[గ్రవాణకా లే 

వధూవరయో ర్వస్తాం నగ్రన్థిః క్రియతే - కృ త్తివాససా పొణిపీడనే తు దుకూలధారిణ్యా 

'సవ కథం సంఘుటిస్యృత? ఇతి భావః 

చతుప్యు సుస్స పక రావకీర్ల'యోాః 

పరోఒవీ కో నావుత వానుమన్య తే 

అల క్షకాజా-ని పదాని పాదయోః 
విక్రీర్ల శేశాను పరేతభూమిము. 68 

టీక. చతుష్కు_ = చవికయందు -_ వుప్ప = పూవులయొక్క_ _ (పకర = 
మొ త్తములమోంద - అవకీర్ణయో: = ఉఊంపంబడినట్ర్రి తవ పాదయోః = నీయడుగుల 
యొక్క అ ని. అలక్తక = లత్తుక _ అజ్కొ_ని = అలంకారముగలవెన - పదాని= 

పదచిస్నా ములను వి. . = సు---వికీర్ణ = చల్లంబడియుండు _ శేశాసు = -వెండ్రుకలుగల 

వె న పనేతభూమిషు = ఛశృకానములయందు పరః ఆపి = శ తువయినను కోనామ= 

ఎవం డంటు అనుమన్య తే = ఒప్పుకొనును. 

తౌ, దివ్య భి వనములందు చల్లిన పూవు మొ త్తి వా నడువ నగ్హ ము లయిన 
నీ లతుకపారాణిరోడి పాదయులయొక్క గుర్తులన్కు ఇస్ ' శవశేశనుయము ( లయిన వల్ల 

a 
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కస ఈగ (చూచుటకు శ(తువున కయినను మనస్సు ఒప్పునా ౪ శ్ర శానవానీని పినాకిని 
చెండ్రయాడినం గలుగు భాగ్యము అబేగదడా 

వ్యా -- చతు స్కు_లి _ ఎతుష్కే గృహవిశేషే _ యః పుసష్సపకర _స్ప- 
(తావకీణణయో ర్న ప్రయో: - కుసుమా స్టృత దివ్యృభవన భూ సంచారోచితయో రి 
త్వథ౯ః, తవ పాదయో, రల క కాజ్క్కాని లామోరక్లో తాని, పదాని పాొదాకారాణి 
వాదన్యాసచిప్నో ని _" ని. “పదం శై చ వాశ్యే చ వ్యవ సాయా ప దెశయో; = మాద 
తచ్చిహ్నాయోా;' షతి ఏళ(ః, కిక్తీకాంక్రా వికీ పాః - శేశ్యా శవళిరోరుహా _ యాసు తాసు 
వికీణకాశేశాను * “అశత్ స్థం తత్ర దృష్టం చి ఇతి వళరనాత్ శ సా చ్చో పసర్ల నా 
దసంయోగొ పధాత్ ? ఇతి వికల్పా న్న జీప్, ప శేతభూమిషు (పేతభూమిహ _ శ శా 
స్స పి త్యథ౯౩) పరో౭పి శతురపి కోనా మానువమున్య తే న కోటిప్ త్య థధ౯9) నా 
మేరీ కుత్సాయామ్్ పినాకపాణి పాణి గనాణే తస్య పశేతభూసంచారి త్వేన సాహా 
చర్యా తే వాపీ త్మ సంచార ౬ వళ్యంఖా వీతి ఫావః 

ఆరవ ా తు 

అయు కరూపం కి మతః పరం వద 

తిన్మెతనకుః నులభం త చా=2..వి యత్ 

స్తనదయె౭ సీ, ౯ హరిచన్లనాస్పే 
పదం చితాభస రజః కరిష్యతి 69 

టీక __(త్రీశేత్రవరుః = ముక్కంటియాలింగనము, తవ = నీకు. సులభ వుపీ 
(భవల్సెజ సులువు (గా దొరకును అతః పరం=ఇంత క న్న (ముక్క_ంటివకుస్పు దొరకుట 
కన్న) చేటు, అయు క్రరూపం = అత్యంతాయు కము, కిం = ఏదో, వద= చెప్పుము; 
(ఏ లన4గ్రా,, యత్ = ఏ (ఆ) కారణంబును నా దే.._హారిదన్షన = పనీమిగ౫ ౦0దము 
నకు - ఆస్పదే = తావలమయిన, అస్మక" _స్తనద్వయే= ఈచనుగవయందు చితా భ 
రజః = నాద బూడిద ధూళి, పదం కరిప్యుతి == అడు గిడును. 

తౌ __ ముక్కంటి యాలింగనంబు నీకు నులువుగాే దొరకును చానంజేసీ 
పసిమి చందనంప్రుం బూ6తకు తావల మయిన యీ నీ చనుంగవయందు ఆశివుని ఇ 

స 
ళీ 

కంబు 
నందలి సాదబూడిదపాడి చెలకొనును గడా, అంతకన్న నెటు అత్యం తాయు కము 

వ్యా --- అయు వేతి న్ా (తి న్మేత్రవక; అ (త్యమృ కా లిజ్ఞన మి త్యథక౯;, తవ 
తత్సంబస్థి తయా, సులభ మపి స్ముభాపం చ - భవ తీతి శేషః * త వేతి కేవీ, సీ. 
॥ స లో కావ్యయ -* ఇత్యాదినా కృదో్య్గలవీణవస్ట్యా నిపే ధాత్, అత్యపర మస్తా 

28 
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గా ళ్ 

త్తించేతవమోలాభా - దస్య, దయు_క్షరూప మత్య న్యాయా క్లం- కిం వద - న కిజ్ళీ ది 

త్యథకః * 6 పశంసాయాం రూపమ్ ఇతి రూపప్ ప్రత్యయ, కత్రక్క య ద్యస్తాత్ 

కారణా ద్ధరిచ్య నాస్పదే హరిచన్షన - స్యాస్పదే స్థానభూలే, ఒ౬న్మీకా _ప్రనద్వయే, 
చితాభస్మ శృశానభస్మ -త దేవ - రజ క్చూణ౯౦ - కర, పదం కరిష్యతి పదం నిధా 

స్యతి-భర్తు రృవస్య భ సాజ్దంా గా దితి భౌవః 
లో 

ఇయం చ పఒన్యా స్రరతో విడమ్స నా 

య దూఢయా వారణరాజహార్యయా 
5 విలోక్య వృద్ధి త మధ్యి.తతం త్వయా 

వముహాజనః సె రముఖో భవిష్యతి * 70 

టీక,._.ఇయం చ=ఇదియు ను తే౭నీక్కు ఫపురత;= ఆదిలో నే, అన్యా విడమృ్బనాజ 

ఇంకొక నగుంాటు, యత్ = ఏదనగా వా యా - వారణరాజ = గజం దము చేత 

హార్యయా = మోవంబడ(దగినదానవె న, త్యయా=నీ చెత, అధిప్టి.తం = ఎక్క్చు-(బడిన, 

వృద్ధో క,ం= ముదియెద్దును, విలోక్య=చూచిి మహాజన5=ఎల్లజనమున్సు సే .ఖః- స్మేర= 

మందస్మితముగ ల - ముఖః= మొగముగలద్కి ఖవిపస్యుతి= అగును, 

తౌ, ఇదియును నీకు ఆదిలోనే ఊశరేగింపులోనే మణియొక నగుబాటు, 

ఏ దనంగాా గజేంద్రము నెక్క_వలసీన ఫాగ్యకాలినివి నీవు ముదియెద్దు "నెక్కి నం గాంచి 

ఎల్లవారును ఎగతాళిగా నవ్వుకొందురు, 

వ్యా. ఇయ మితి ఇయం చృ తే తవ పుంత ఆదా చే వాశ్యా, విడ 

మృనా - పరిహాస ఇ త్యభథ౯ః, కా సే త్య (తావా - ఊఢయా పరిణీతయా * వహేా; 

కరణి క్ష వారణరాజహార్యయా త్వయా, ఒధిష్టైత మారూశం, హస్ ముషవాణం 

వృద్ధో తమ్ న “అచతుర _' ఇ త్యాదినా నిపాతఖ విలోక్య, మహాజనః సాధుజనః, 

సే రముఖ; సీ తముఖోా భవిష్య త్యుపహాసీప్యతి, యత్ ఇయ మితి పూ ర్వేణ సంబన్థః; - 
సే రతి * “నమి కమి సృస్టజస _ ఇత్యాదినా ర(ప్రత్య యః. 

ద్వయం గతం సం; పతి కోచసీయతాం 

సమాగమ్మ పార్థ నయా వీనాకినః.._ 

కలా చ సా కా నిమతీ కలావత, : 

te El స్ట! 



ట్ 
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టీక ---పినాకి నః==ఈళ్వరునియొక్క, స ..యా - సమాగమ = (వా_వ్రయొక్క 

(తొ అ =కోరుట చెత, సంప్రతి=ఇప్పుడు, ద్వయం = 5ండు శోచనీయ 

'తౌం= శో చ్యత్వమును, గతం=పొండినస్కి (ఏవనగా), సావ= ఆ (ప్రసవాలు, కాన్ని 

మతీ=సదా వెలుంగుగ అదైన, క లావతే8== చం దునియొక సజు SV ద==-రేఖయు ను, అస్య 

లోక న్య = ఈలోక మునకు, "న్మత కాముదీ=కంటికి వన్నెల వయిన తం చ=నీవు ను. 

తా __ ఈశ్వరుని ఆశ్రయింపంగోరినందున ఈ రెండును శోచనీయలు అయినవి; 
ఏ ఇండ నంగా సదా కాంలేగలదై లోకుల కన్ను లక్ వెన్నెల యె శివ శిరమం దున్న 

యాచం[ద్ర రఖయు సదా కాంతిగలదాన వె లోకులకంటికి వెన్నెలవయిన నీవును. 

ఇంతవజకు చంద్ర రేఖ యొకటియే కో దనీయ, ఇప్పుడు నీకో చెండు శోచనీయలు. 

వ్యా. దయ మితి -ాప్నాకిన ఈశ్వర స్య, సమాగమ (బాథ౯ానయా (పొ ప్రీ 

కామనయా _ (కియమాణ యేది శేపః, క? దయం, కోచనీయతాం శ్ ద్యత్వం, 

గతం కింత దావా - సొ (పా గవ పహారళిరోగతా _ అత నేతి (ప్రనీద్ధాథణ త్వా 

న్న్న యి చ్చ సాపేక్ష - త దు శక్రం కావ్య(పకాశే = మిం పకా తమకనచాళా 

విషయ నచృ్భబ్లో యదుపడానం ం నాపేమషలే: ఇతి కా న్రిమతీ * నిత్య యా? మతుష్ 
క లావత శో వ 9స , కలా పోడళో భాగ, క్చాస్య లోకస్య, “నేత్రకాముదీ ష్ శతా 

ల ఉనన్ది నీ త్య్వథ౯$, త్వం కా _న్లిమతిత్య నే తకాముదీత్య విశేషణయో రుభయ 

(తౌ హ్యన్వయః, వై గ కవ కోబ్యూ, సంపలి తు త్వ మే పప చెతి దయం కోచ్య 

మితి ప్ ౮ాథ౯ 8 కోచ్యత్వం ఎ నికృస్తాశయణా దితి భావః, 

“కన్యా వరయతే రూపం, మాతా విత్తం వీతా (శుతమ్, 
బాన్టవాః కుల మిచ్చి, మిపాన్నమిత నే జనాః.’ 

ఇచి లోకానా నూఫాపణమ్, తత్ర కిలో దవి నా స్తీ తౌ్యాహ._ 

వపు వా, మలవ్యుజన్మ తా, 

దిగమ్నర లేన నివెదితం వను, 

వరహ య ద్భాలమృగాడ్నీ, మృగ్య తే 

త తద స్థికిం వ్య స్త మి తిలోచనే? 72 
. టీకృ-ా(ఈశ్వరుకిక్సి వఫుః= దేవాము, వి, , ఈం _ విహాప=వికృత సరా పము 

లయిన - అకుమ్=కన్నులుగలది, అ లత్యు జన తా= తెలియ రాని పుట్టుకగలవాడగుట; 
వసు =ధనము?' విగమ్చుర ల్వేన= దెసలే వస్త్రము గాయ గలిగియుండుటచేళ నే, నివేదితం = 
"తెలుపబడినది, శే హా వాల్ల మృ గాక్నీకా =ఓ లే లేడి కన్నులదానా, వరేషుజ చెంగ్లికమా 

క 

ఛో 



290 కువూారస౦భ వే 

రులయంద్రు యత్ మృగ్య లే= ఏది కోరంబడు నూ, తత్ ==అది, వ్య స్వమ్ అపి = ఒకటి 

మైసన్సు (తిల్లో చన =ముక్కు ంకీకియందు, అ సి కిమ్=-కల చా. 

ఇ లా _- లేడి లేగకన్ను లవంటి కన్ను లుగల యోపార్వతి, వరునియందు కోర? 

ఖ్. గుణములలో ఈశ్వరునియందు we గావు గదా ఒకటి మైనను కలదా? 

ఎ ట్లనిన --రూపమా - మాండుకన్ను లగుటచే ఘోరము గా నున్నది, కలమా_తల్లిదం(డు 
లెవరో తెలియదు, ధనమా _ దెస మొలతలముచేతనే సున్న యని స్పస్టపడి యున్నది 

వ్యా -- వపు రితి = వపు స్తావ దస్య, విరూపాణి వికృతరూపా ణ్యతీణి 
సన్మతాణి యస్య త్ర దిషిరాసాతుం x “బహు వ్రీహొ సక్ట్యల్లో స్వాజ్లాత్ షచ్ " ఇవి 

sas - వైరూప్యం చ |త్రిశేత్రత్వా దిరి కీరస్వామో _ అతో న సౌన్షర్య 
వారా పీ తృథణాఃణ, అలమ్య మజ్ఞాతం - జన్మ యస్య తస్య భావ స్తత్తా- కుల మపి 

న జ్ఞాయతే ఇ త్యథ౯౩, “అలతీ త జనిక' ఇతి gree జన రుత్ప ల త్రి రలక్షితా న న కత 

నిం కా రుత్చ త్ర త్రి రుద్భవః ఇ త్యమరః, వసు వి త్రం దిగముర తే ౨ నెక సన. అ 

సీత Ma మి త్యథ౯:ః - యది విత్తం భవతి తదా కథం దిగమ్బరో భవతి అ అతో 

శయం నిధ౯ానో౬య మిచ్చి కిం బహునా, కా బాలమృ గావ, పార్వతి, వరషు వో 

శృృషు - ని “వరౌ జామాతృ వోథారౌ' ఇతి విశ్వః;, య [దూపవిత్తాదికం, మృగ్య తే 

క న్యాతదృష్టఖి రన్విష్యు తే త లోచనే (త్యమృశే) వ్య స్తమ్ ఏక, మవీ సమస్తం 

మా భూదితి భావ, అస్తి కిమ్ నా స్వే "నే త్యథః౯;. 

ఇ ల ౦ నివ్వర్త యానా దస దీప్పితా ననః, 

క్వ తది(ధ DS క్వ చ వుణ్యలముణా!్ 

పేతు తే సాధుజ నేన వె దికి 

శ శానశళూలస్య న యూపసత్కి యా. 78 

టీక --అస్తాత్ = ఈ అసత్ ఈప్పితాత్ = చెడుకోరికనుండి మనః = మన 
సును నివ ర్రయ౭మరలింప్రుము, తిద్వి ధః=౪ ప్రకారమువా(డు(అమంగ ళశీలు(డ్సు, క్ష(= 

ఎక్కు_డ్క పుణ్యలకుకా=మంచి భాగ్యచిహ్న ములు ౫లదానవు, త్వం క్వ=నీ వెక్కడ, 

సాధుజచేస= సజ్జనుని చేత, A స్య - శ కాన=వల్లకాటి అ కూలస్య =కొొ_్రికి, “వెదికీ= 

"వేదోక్త యయిన, యూపసత్కీ_9యా=రమాప(_స్పంభ )ముయొక్చు. సత్కి9య, న అపే 
కు లే=కోరంబడదు 

తా ఈ చెడుకోరికను మానుమ్సు అమంగళశీలుడైన యా యీశ్వరునికిని 
శుభలతణకు నీకును కూడిక తగదు సజ్జనులు ఎవరేని యజ్ఞమంద్తలి యూపస్తంభము. 

నో * ర 
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నకు చేయవలసిన _వెదికసత్కి 9 యను వల్లకాటికా ర్హికి చెయుదురా యూపసత్కీ_ 9 
యమ్ వల్ల కాటి కొల్లు యి రుసుము కాదో నీ కతండు అర్హుడు గాడు అని భా 

వ్యా ---నివ_ర్హ యేతి.._అస్తా దసదీవ్పితా దనిషమనొరధ్యా నృన్నో నివ_ర్హయ 
నివారయు సా పూరోఫకా విధా (పకారో యస్య తధోే క్ష, అమబ్బలశీల ఇ త్యథ౯౩, 
కర్ట మహ ద నర మి త్యథ౯౩, పుణ్యలవ ణా (పశ_సభాగ్యచిహ్నా, త్వం చ క్వ - 
అతో నత వాయ మవా౯ా ఇ త్వథకాక తధా హి _ సాధుజనేన - ని “సాదు ర్వార్థు 
పీకే బాకా సజ్జనే చాఫిగియవత్ ” ఇతి విశ్వః _ శ్యశానకూలస్య శ శానభూమినిఖా 
తస్య వధ్యశబ్ోో, కై (దికీ వేదోక్యా యూపో నామ పశుబగ్ధ నసాధనభూతిః సం 
స్క్య్చుత దారువిశేష _ _స్తస్య 'సత్కీ_9 యా పోకుణతాభ్యు కు కాదిసంస్కారో యూపస 
లీ.) య్యా, నాపేక్యులే “నేప్య లే; యధా శ్యకానకూలే యూపసత్కి_ యా న (కీయ లే 
తధా త్వ నుపి తస్మై న సుటసిఇతి తాత్స ర్యాథ౯; 

ఇతి దిజాతే" _పతికూలవాదిని, | 
(పవెపమానాధరలశు కోవయా 
వికుజ్వాత భూిలత మాహి కే త యా 
విలోచనే తిర్వ గుపాన్సలోహితే 74 

టీక. _ఇలీ=ఇట్లు, ద్విజాత = బాహాణు(డ్కు (ము అసి _ (పతీకూల = విరుద్గ 
ముగా -_ వాదిని సతి= పలుకుచుండంగా, (ప యా_ (పవెపమాన = అదురుచున్న _ 
అధర= వెదవిచెత _ లమ్యు= చూడనయిన _ కేపయాజకినుకగలదెన తయా = పార్వతి 
చెళ్ళ ఉ తే_ ఉఊపా_న్ష=(పాంతములందు-లోహ్ లే= ఎజ్జని వెస, విలో-చ సే=కన్నులు, 
వి. తం -_ నికుఖ్చీత=వ(కముచేయంబడీన స్తు (భూలతం=బావతి (లు గలుగునట్టు గా, 
తిర్యక్ = అడ్డముగా, ఆప్ 'లే== ఉంపంబడీనవి 

తౌ. __ ఈవిధముగా వ్రావ్యాణుండు అప్రియము పల్క_6గా పార్వతీ బేవి కోపము 
చెత (క్రింది పెదవి యదురు చుండ, "స్మ తాంత ములు కెంపెక్కు_౯గ్కా బొమముడి వెచి కన్ను 
లను ఓరచూఫుగా తిసి వెచినది 

వ్యా, ఇ తీరి, ఇ 'త్యేవం పకాశరేణ, ద్విజాతా ద్వి జే, (పతికూలవాదిని 
సతి |పవేపమానేన చు లే - నాథ రాధరో స అ లక్ష్య ౬నుమేయః - కోక 
(కోధో యస్యా స్తధో క్తయా, తయా పార్వ తో్యోపా నలోహితే (పొ_నర కే విలో 
దే, వికబ్బీలే కటిలితే - (భ్రూలతే యన్మిం స్త త్తధా - సృభ్రూధజ్ఞ మి త్యథ౯ః, 

. తిర్యక్ సా, చ్యాహి తే నిహీ తే, అనాదరా అర్య కం తే త్యథ౯౩. 

re? Goreme 
స 

mp భో 
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ఉవాచ వైనమ్.__. పరమార్ధతో హరం 

న వేత్సి నూనం యతే ఏన మాళ్లే మామ్, 

అలోకసామన్య మచిన్న న పాతుకం 

ద్యిప గ్తి మన్లా స్చృరితం మహోత నామ్ 75 

టీక,  ఏనం= ఈ(బహ్మభారినిగూర్చి, ఉవాచ చ=మటీ యిట్లు పలికినది పరమా 

రృతే+=నా స్రవరూపమున్క వారం= ఈళ్వరున్ని న "వేత్పి=ఎజు౦గవు, నూ నం=( అది) నిశ్చ 

కి యత;= ఏలయనగా, మాం= నాతో, ఏవమ్= ఇట్లు) ఆత్థృ=పలికీతివి, మఘన్హ్రాం== 

మూాఢథులు, అలోక సామాన్యం = లోకులకు సాధారణముగా నట్టియు, అచి న్ల $ =n 

కం=ఊోహింప శకష్ణమయిన కారణము గలది కానట్రియు, మహాత్మనాం = గొప్పవారి 

యొక్క, చరితం= నడువడిని, ద్విప న్తి=రోయుదురు 

తా _.పార్వచి యిట్లు ఆ ్రాత్తాణునికి బదులు చెప్పెను, నీవు ఈశ్వరుని 

వా'స్తవస్వరూపమును విజుంగవ్వు అందువలననే నాతో ఇట్లు పలికితివి ఇట్టు మాథులు 

తమకు ఆలవి గాని దగు మహాత్తులనడువడిని దానికారణ మెటుంగ నేరక 'ద్వెషింతురు 

CRC ఉవా చేతి. అ, శ్రైన౦ (బన్యాచారిణ, మువాచ చ కి మితి. 

పరమాథ౯త స్త ్త్వతో, వారం, న 'వేత్సి, న జూనాస్కి నూనం కుతః _ యతో, మా, 

మేవ ముక్తయా రీత్యా, ఒ౬ఒర్ల (బ్రవీషి 4 “(బువః పజఖ్బూనా మాదితః -’ ఇతి రూప 

టా నాయం శవ చ్వావ ల్ ల్ - చనా మూథాః - 

క పపటునిర్భాగ్యా మన్టా ఇ త్యమరః, సామాన్య మితరజనసాధా 

రణం న భవతి త్యలోక సామాన్య, మచి న ాతుకం దుర్చోధకారణకం, మహాత్మ నాం 

చరితం, ద్విప ని ని చాశ్వపరిజ్ఞానా ద్ద దూహయ చి వ విద్యాంస స్తు స్తు ye ల 

వ్తి బహుమన్య న నఖ ర్యథ౯ః 

అను అం 
సం(పతి “అమజ్ఞలాభ్యా సరతిమ్' ఇత్యా ద్యు క్షం దూపణజాతం శర్చిాచద్ష్) ఇత్యా 

దిఫిః పుడ్భుః న్; పరినా రు మారభ తే __ | 

విపత్సకీ కారపరేణ మజ్జలం నిషేవ్య'తే భూతిసముత్స్పు కేన వా; 
_ జగచ్చరణ్యస్య వతు. సతః కి మేభి రాశోపహతాత తృవృ త్తిభిః?76. 

క, పి. ణఇ-ావిపట్ = కీడునరు _ (ప్రతీకార = నివారణ-పరేణ = ముఖ్య 
ము గాంగలవాని చేతను, లా నాఆ. 2 వశ్వర్యముందు - సముత్కుశేన వౌ 
పూనికకలవానిచె చెత గాని, మజ్ఞళ 0 జా (గ బ్రైమాత్యాది) కుభవస్తువ్రు నిే సేవ్య రే = ధు 
పంబడున్తు జ, ..స్య--జుత్ = లోక ములకు. శరణ్య స్య డా రక్షణకు దగినవానిక్కి. 

గ. 
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నిరాశిపః సతః = కొరికలు లేనివాలడైయున్న (శివునికి), ఆ. .ఫిః._.. ఆశా=కోరికలచేత _ 
ఆ పహాత = చెడంగాట్రంయడీన అ ఆక వృ త్రిఫిః జా చిక్తవృ త్రినలవియగు, ఏఫిః == ఈమంగళ 
ములచేత్స కిమ్ = ఏమి (పయోజనము 

తౌ. కీడును తొలగించుకిన టకుంగాని ఐశ్వర్యమును సంపొదించుకొనుట 
కుం గాని లోకులు న్లుంగళ పదార్ధములను నేవింతురు. కోరికల పుట్టంచి మనస్సును చెజుపు 
నవెన యీమ౦గళేములబీలన లోకములకొో రకుళుండై కోరికలు లేనివా౭డెన శివకి ఏమి 
(ప్రయోజనము ? | 

వ్యా. విప దితి విపత్సగితీకారపరేణ అనథకాపరిహా రాధికా నే త్వ థ౭౯; 
వ “ఉపసగ౯స్య ఫ్ ఇ్య్యమను పె బహులమ్ి ఇతి దీఘుకాః, భూతిసముత్సుశే నెశ్వర్య 
కామన, వా, మద్దలం గన్గమాల్యాదిక ౦, నిషేవ్య లే, శరణ్ రత ణే సాధు శరణ్యః 
* “తక సాధుః ఇతి యత్స్రతక్టియః - “శరణం గృహంవ్నీతోః) ఇ త్యమరః - జగతః 
శరణ్య స్తస్య జగ చృరణ్యస్యృ నిరాళిషో నిరళిలాషస్య - సత; శివస్య - ని “ఆశీ 
రురగదంప్ర్రాయాం విప్రవాక్యాఖిలాప యో: ఇతి కాళ్యతః, ఆశయ త్సస్ల _-_ యోప 
హతా దూషితా౬౬కృవృ_ి |ర_న్హకరణవృ త్తి - ర్యెపాం తె శేభి రజ్ఞులెః కిం _ వృ 
థె త్వభ౯ః, పూర్వం మజ్జల మి ల్యేకవ చనస్య డాత్యభి ప్రాయతా చేధి రితి బహు 
వచౌనేన పం"మర్భో న విరుధ్య తే - ఇష్లావా ప్త ర్టనిప్రపరిహాో రాథికాసూ హీ మజ్జలా 

సక తదుభయాసంస్ఫ సస్య తు యధా క భల్లా దాసాం కో దోప ఇత్యర్థః, థి లు 
ఏలేన “అమజ్ఞలాభ్యా సరతి మ్' ఇత్యు_క్షం (ప్రత్యుక్రమ్ 

ఇనార నిర్చ 

అకించన; స౯పభవ స్ప సంపదాం, 

(తిలోక నాధః విత్ళసద, గోచరం, 

స భమరూపః శివ ఇ త్యుదీర్య లే, 
స ఆర న్లో oD గా స సై మ. ద! వి నాక్ నః, గగ 

టీక స = ఆమన (ఈశ్వరుడు, ఆకిష్బానః సక్ = దరిద్రుం డయ్యునుు 
సంపదాం = ఐశ్వర్య ములక, (పభవః = కారణభుూతు(డు, మీ. ర8 పితృ సద లా 
వల్లకాడు  నోచరః సకా = ఆ క్రయము గాంగలవాండు అయ్యు న్కు (తిలోకనాథః = 
చమాండంలోక ములకును (ప్రభువు, సః = ఆయన, ఫీమురూపః సకొ - ఖీమ = భయం 
కరమయిన - రూపః = స్వరూపముకలవా డయ్య్యును, శివ ఇతి = సామ్యురూ పుండు 
అని ఉదీర్య లే = చెప్పంబడుచున్నాండు; పీనాకినః = ఈశ్వరుని యొక్క, యా 
నః.--యాధార్ధ్య = తత్త్వమును _ విదః = ఎటీంగినవారు, న సన్తి ౫ లేరు, 
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తె... ఆయన దరి దుడఢడయ్యును సంపద లి ద్చు వాడు, ఇల్లు వాకిలి లేనట్లు వల్ల 

'కాటిలో నివసించువా6 డయినను మూండులోక ములకును నాథు(డు, భ యంక రన్భరూ ప్ర 

డయ్యును సౌమ్యయా పుం డని చెప్పయభబడుచున్నా (డు, కావున ఆయీళ్యరుని వా స్తవస్య 
రూపమును ఎటీంగినవారు లేరు ఆట్లి యా లోకాతీతమహిమాస్పదునికి ఎట్టున్న ను 
దోషము లేదు, 

వ్యా --- అకిఖ్ళు నతి స వార - న విద్య తే కెష్ళున (ద్రవ్యం య స్య సో 
ఓకిఖ్య మో దర్మదః సక సంపడాం, (పభవ త్య స్తా దిటె (పఖవః కారణం, పిత్ఫన 

ద గోచరః శ్ర శానా శయ; సక, (త్రయాణాం లోకానాం నాథః ౫ “తద్దితాథ౯ ఆ 

ఇత్యాది నో తరపదాసమాసః, స దేవో భీమరూపో భయంకరాకారః 'సక్కొ శివః సౌమ్య 

రూపు ఇ త్యుదీర్యతే ఊద్యత అతః పినాకియా హరస్య, యధాభూతో అద్ధో య 
ధాధథ౯ - స్తస్య భావో తూ తత్త (౦ లా తస్య నవ్య నే సని, లోకో త్తర 

మహిమో నిన్లేపస్య యధాకథంచి దవస్థానం న దోషా యేతి భావః - ఏతేన “అవస్తు 
నిర్భన్భ పరే ఇతి పరిహృతం వేదెితవ్యమ్ 

చెవస్య లౌకిక మలౌకికం న (పసాధనం నా సీ త్యాశయే నాసా, = 

విభాషణోచ్భాసి వీనద్దభాగి త్; 

గజాజినాలబ్బు దుకూలధభారి వా 

కపాలి వా స్యా, దధ వేన్లు శేఖరం, 
న విశ్యమూ సై గివధార్య తే వసుః 75. 

టీక, _విళ్ళమూ స్తే? - విశ్వ = లోకమే _ మూర్తే; = స్వరూపముగాంగల 
వాడయిన (అస్తమా _రియయిన) కివునియొక్చు_, వపుః బేహాము, వి... సి_-విభూపణఎ= 

నకల = ఉద్భాసీ వా = వెలుంగునది, స్యాత్ = అగును పి . వా--ాపీనట్ల = 
కట్టుకొ నంబడిన (భరింపంబడన) - భోగి చా = పాౌములుగల చేనియు, స్యాత్; గం 
నమ్మి గజ = ఏినుగయొక్క_ - అజిన = తోలును _ ఆలమ్బి = ధరించునది, 
స్యాత్, దు .5వా--దుకూల = వలిపమును _ ధారి చా = ధరించునబేని, స్యాత్, 
కపాలి = పఫునుకకలది ((బహ్మక పాలమును సిగదండగా ధరించునది, స్యాత్ , అథవా= 
ఒండె, ఇన్లు శేఖరం వా - ఇన్లు = నందుడు _ శేఖగం వా = సీగదండ గాగలనియేని, 
స్యాత్, న అవధార్య లే = నిక్షయింపం డదు 

లౌ —ప్రపంచస్వరూపుః డయిన యాపగమశ్వుని దేహము ఇట్టి దని నిశ్చయింప్ల 
నొకరికిని అలవి గాద్కు_ఆడి నగలచేత నేనియు వెలుగును పొముల నేనియు 



పర్య అభ్య, స్ ప జా మాస్స రః ణా 
తౌల్బును, ఏనుంగుతోలును ఉత్తరీయము గా వేసికొనును పలీపమునేన్' ధరించును ; 
సిగయందు (బహూక పొలము నేని పెట్టుకొనున్సు చందు నెసను పెట్టుకొనును 4 వ లు యా లు వ్యా విభూష కోతి _ విశ్వం మ్చూర్తి ర్య స్యేతి విశ్వమాన్తే రన్హమారే క! 
శివస్య, వపుః శరీరం, భూపు్షై రుద్భాసత ఇతె భూపణోద్భా స స్యాత్, పినద్ధభో 
"గాస్టము_క్రభుజబ్దమం నొ స్యాత్ * పిన రి సవ్య తే రపిపూర్యాత్ కమ౯ణి కః 
భః “వసి భాగరి రల్లోపృ్యమ వాప్యోో రుపసగక౯ామో;” ఇ త్య కారలోపః, ౫ జాజి సాలన్సి 
స్వాత్, అధవా దకూల'ధారి స్వాత్, కపాల మ స్యా స్స్తి కవాలి (బహ్మశిరఃకపాల 
శేఖరం వా స్యాత్, ఇనుశేఖరం వా స్యాత్, నావధార్య తే న,నిధాక౯ార్య తే , సర్వం 
జో 4 శే. ల 3 ల సంభవతీ త్యర్థః. ఏతేన త్వ "మేవ తావశ్ ఇతి నాకో కం (పత్ఫ్యు క మిలే జ్లాయమ్, 

“అయు కరూపం కి మతపరం వది ఇతి నే క్షం (ప్రత్యావా __ 
రోజో 

శ క తడజ్దసంసర్ల మవాప్ట కల్ప తే 

ధ్రువం చితాభస రజో విశుద్దయ, 

Ca 

గై ళో 

తథాపి నృత్యాభనయ | కియాచ్యుతం, ఉక 

పేలిప్య తే మాలిభి రమ్బ రాకసామ్ జ గ, 
టీక పాలే, , గమ్._తత్, = ఆయనయొక = అడి — శరీరము యొక్క "_ సం 

‘9 / ల జ స 'సగ్షమ్ = కూడికను, అవాప్య = వెందిన డ్రై, చ జః-ాచితా = నాదలయొక్క్శ_ మ 
భస్మ = బఖూడిదయ గు రజః వ ధూళి, వ్కుట్దరు = పవి తీకరించుటకు, కల్పతే = 

+ న. ఏగ్పడున్సూ (ధ్రువం == నిశ్చయము తధా హీ = (ఇది) ప్రసిద్ధముగ దా, నృ . తం 
నృత్య = తౌండవమరిదు _ అభినయ = అర్థమును తెలుపు చెస్టయెడు (| (క్రియా = చెంత 
చత _ చ్యుతేం = ర లినటిడి, (ఆసాదబూడిదధూళి), అమ్మ రౌక సొం = దేవతల్ల 
యొక్క, వాలిఫి, = సీగలవేత, విలిప్య తే = వూసికొనబడుచున్న ది | | 

తౌ _ఆఠయీోళ్య్ళరుని యొడలితా(కుడు పొందినంతట సౌదబూడీదధోళి. పవిత్రీ 
కరణనసమర మగును కాననే ఆయన తొండవమాడినప్పుడు అభినయపోోంబున ఆయన 

యొడలినుండి రాలినయాదూళిని డేవకలు సిగలయందుం బాలురు, ' 

వ్యా త దితి తస్య శివ - స్యాజ్దం తస్య 'సంసళకా మహ ప్యా సాద్య, 
చతాభ న గవో, నిశుద్దయ కల్పతే - అలం పర్యాప్నో తీ త్య భక ౫ అలమథల్లా 

రో గాత్ “నమాస్య స్టిసాహో _? ఇ త్యాదినా చతుధీక, (భువం వోధకత్వం (పమాణ, 
సిద్ధ మి త్యథక$) (పమాణ - టా. పీ ల్ (పసిద్ద "ము నెత్యర్గః, నృ ల్యే 

+కాణ్ణవే - యో ఒఖినయో ఒర్థవ్యజ్హు చావిశెనః - స ఏవ క్రియా _ తయా నిమితేన = 
29 
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తం పతితం _ చితాభస రణ ఇతి శేసకి అమృరాకసాం దేవానాం వాలిభి, ర్విలి 

ప్యలే ధధియలే, అశుద్ధం చేత్ కథ మిన్టాదిభి ర్థ్రియే తే త్యన్థాపత్తి రనుమానం వా 
(ప్రమాణ మి త్వర్గః. 

య 

య్ దుక్తం “దిగమ్బుర కేన నివేదితం వసు “ఇయం చ తే ౬ న్నా ఫురతో 

పిడమ్బునా? ఇ త్యాది చ త (త్రో త్తర మాహ.--- 
అద ఆడ అస ఇర = 0 | అసంపద _స్తస్ట పృ మణ nme 

(భిన్న దిగ్యారణవాహనో వృపా 

కరోతి పాదా వుపగమ్య మాలినా 
Rh జో జు విస్నిద మన్హార రజోఒరుణాబ్దులీ 80. 

(ఐరావతము) - వానానః = వాహానముగా6 గలవా. డయిన, వృసా = ఇందుండు, 

అసంపదః = సంపదలేనివాలైై. (దకిద్రండై, వృమేణ = ఎద్దుచేత (ఎద్దు నెక్కి, 
గచ్చతః = సంచరించునట్ల్ట, తస = ఈళ్ళరునియొక్కు, మాద = గరణములను, 

వకొఫి నా = సతో, ఉపగమ్య = తాంకీ, వి...ళీ_విన్నిద ఆవ వికనించిన అనా మునారణ 
లు 

కల్పవృకు పుష్ప్పములయొక )_ - రజక ౫ ధూళి చెత - అరుణ == ఎజ్జని _ అజుళీ == 
౧ 

(చేళ్లుకలవానిని-గా, కరోతి = చేయుచున్నాడు, 

తౌ. మదము (సవించు నెరావతేదిగజము నెక్కి. చరించు వనెళ్వర్యవంతు (డైన 
'దేవేయ్యదుండు ఎద్దు "నెక్కి. చరించునట్రి “పేదదైమైన యామహౌెళ్వరుని పాదములకు తనసిగ 
నో (మొక్కి వాని వేళ్ళను ఆసిగలోని మండారపుస్పుముల ధూళిచే నెఅఖుప్రు గావిం 
చును, ఇట్లు దిస్రజముల నెక్కు_నింద్రాదులు సయితము కొలుచువానికి సంపద లేల! ఎద్దు 
చెక్కి_న నేమి దోషము! 

వ్యా. ఆసంపద ఇతి _ (ప్రభిస్నూ మద(స్రావీ - దిగ్వారణో దిగ్గజో - 
వాహనం యస్య సః - ఐరావతే ఇవూథ ఇ త్యర్థః, వృపా దేవేన్లో”, ౬సంపదో దరి. 

ద్రస్య, వృషేణ గచ్చతో వృషభాయాశస్య, త న్యేశ్వరస్య, పాదౌ మాలి నాముకుశే 
bible: - (ప్రణ మే త్యర్థ 8) విన్మిదాణాం వికసీతానాం - మన్తారాణాం కల్ప 
తరుకుసుమానాం - రజోఖిః పరా _ రరుణా అజ్జులయో యయో సౌ త థోకా, 

అటి జట 

కరోతి; దిగజారోహిణా మిన్రాదీనా మపి వ్య స్యేస్టుమాలేః కిం సంపళష్నా వృషా 
రోవాణీ వా ళో దోష? ఇ త్యర్థః, 

¥ శ 

హా క్న ఢరికులదనిలలకతా కతా నినా తా 

య బుక్తమ్ “అలత్యుజన్మ తో ఇత్కి త త్రో త్రర మాహా. __ + గ్ల 
| 

how a సే 
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వివత.తా దోప, మవీ చ్యుతాత్మనా 

త్య మొక మాకం (పతి సాధు ఫావి.తమ్, 

య నూమన న్వ్యాత భువో౭_వీ కారణం 

కధం స లకు పభ వూ భవిష్యతిః 81. 
టీక.__చ్యు తాత్ర'నా అ చ్యుత = నష్టమయిన (చెడిన అ ఆత్మనా = స్వభావ 

ముకలవాండవె) దోషం = చొసంగును వివక్షతాౌ ఆపి = చెప్పంగోరినవాండ వయినను, 

త్వయా = నీచేత ఈశం (పతి = శివునియార్సి, ఏకం = ఒక్కొ_మాటు, (పుట్టువు తెలి 

యనివాండు అనునది సాధు = చక్క_ంలగా భాషితం = ఇెప్పంబడినద్ది (ఏల యన), 

= ఏయీళ్యరుని, అత భువః అపి = (బహకు సయితము కారణమ్ = కారణము 

నుగ్కా ఆమన న్టి = పెద్దలు ఊచదాహారింతురోో, సః = ఆకండం, కథం = లుళ్లీస్స లత్యు 

(ప్రభవః - లమ్య = ఎజుకవడునట్లి - (ప్రభవః = కారణముగలవాండు, భవిష్యతి = 

అగును 

తా. దుస్రస్యభావుడవు నీవు దూషింపం గడంగియు ఆయీశ్వరుని గుణించి 

ఒకమాటమా(త్రము వా స్రవముగా నే చెప్పితిని. ఏ దనంగా ఆతని పట్టుక తెలియరా 

కున్న దనుట (బహ్మ తనవలనతానే ఫుట్టినవాండుగడ్యా ఎవనిని ఆ(బవ్వాకు సయితము 

కారణ మనివె ద్దలు వచింతురో ఆతనికారణము ఎట్టు ఎబుకవడును? 

వ్యా._ఏవకు తేతి _చ్యుతాత, నా నష్టస్వభా వే గాత ఏవ దోషం దూపణం 

వివకుతా వకు మిచ్చతా, ఒపి త్వ, యేశం (ప, 'ల్యేకమ్ “అలక్యుజన తా ఇ త్యేళ. 

దేకమ్ _ వద ఇ త్యర్గః, సాధు భాషిత సమ్యుగుక్తం కుతః - య మాశ్వర్శ మాత్మ 

భువో ౬పి (బవాణో౭ పి -ని (బహాణ భూ; సుర బ్యేస్టః' ఇ త్యమరః, కారణ మామన 

మ్ల సిదావహార న్ది - విద్వాంస ఇతి శోషః * “పా ఘూ ధా స్టా మ్మా దాణ్.' ఇత్యా 

దినా మెనాదేశఖ స స ఈశ్వరః, క కథం, లకు పభవో లక్ష్యజ నా భ విహ్యతి ఆనాదినిధ 

నస్య భగవతః కారణశజొా్యా_ కలజ్క_ శృ నాన్విష్యుత ఇ త్యేర్ణః. 

అలం వివాదేన, యథా (శుత స్త్వయా, 

తధావిధ నావ దకెష మస్తు స్క 

మ మాత భిావెకరసం fan స్థితం 

న కామవృ లి ప్రి ర్వచనియ మాత తే. 59 

కకీక._వివాదేన ఆలం = వివాదము వలదు, త్వయా సః య ధా (శుతః mr 

= నీచేత ఆయీిశ్యరుండు ఎట్టి వాడు గా వినంబడినాండో ఆశేవం = సంవూర్షము గా, 

#7 
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తధావిధః తావత్ = అట్టివాం చె అస్తు = అగుంగాక్క మమ మనః = నాచి త్రము, 
ఆత క ఈవిపయములోేో భౌ. సం౦ం=భిెవ = శృంగారము వా ఏక =ముఖ్య మయిన క 

సం = భోగ్యము గాంగలదై, స్టీతం = ఉన్నది కామవృం్తిః - కామ = స్వేచ్చ 
(ప్రకారము - వృ త్తిః = నడవడికలవాడు వచనీయ౦ = నిందను న ఈకుతే = 
తలంపు 

తా పోనీ నీత్రోనాకు వాద మేలి? నీవు ఎట్లవాC డని ఏింటినో ఈశళ్వరుండు 

శేవలము అట్రివాంయె అగు6ంగాక, నామనసు: స్సు బ్పంగార- స్వాదనాస క్ష క మయి ఆయన 

యందు లన్న మయి యున్నది కావున నన్నా శేపించుటవలన (ప్రయోజనము లేదు, 

ఏ.లన స్వేచ్చచె సంచరించువారు నిందను లకు పెట్టరు. 
వాని అల మిలీ. ఆభవ్యా వివాదన కలహ నాలం, త్వయా, యథా 

యేన (పకారేణ్బు స స ఈశ్వరః, (శుతోఒ, -శీసం కార్ప్సన్నన్టన; తధావిధ స్తావత్ తత్స 

కార oR వాస్తు, మను మన్న EX (లేశ్వనే, భావ; శ్చడార = ఏకో ౬ దష తీ యో రస 

ఆస్వాద్యో - యస్య త త్తధా, స్టితం, తధా హీ - కానువృత్తి త్ర స్వెచ్చావ్యవహారీ, 

వచనీయ సన పవాదం, "నక్ష లే న వివారయతి _ న హీ హీ న్వేచ్చాసంచారిణో 

పనా! దృిధ్య తీతి భావః 

నివార్యతా మారీ కిముప ప్యయం నటు 

మ. వున ర్వివము న్ఫురితో త్తరాధరః, 
న కెవలం యో నుహాతో2. 1 పఖాప. తే . ॥ 

/ శృణోతి తనా డని య స్స పాపభాక్ రవీ 

టీక. యా అళి= ఓషిచెలీ, స్ఫు ..ర8స్ఫ్ఫురితే = కదలికచేత _ ఊఉ త్రర= 
అధికమయున - (అధికముగా కదలుచున్న) _- అధరః = వెదవులుగలవాండు, ఆయం 

వటుః = ఈ (బవహ్హాచార్సి పునః = వెండియు) కి మపి = ఏమో వివము; = చొప్పంగోకి 
యున్నా (శు, నివార తాం=మాగొంపుము, (ఏల యనగా», యః=ఎవండు మనాత్యజు 

ఇెద్దలను, అపథాప. లే=నిందించునో, సన కేశలం “సః= వాడు మాత్రమె గాక, (మట్, 

తస్తాత్ యః శృణోలి=వానివలన ఎవడు వినునో 'సః ఆపి=వా(డున్కు పాప భాక్ = 
చాపము భాందువా'డు భవతి = అగును, 

తా... చెలీ, ఈ ౧హ్మణారి చెదవులు మిక్కిలి కదలించుచున్నా (డు; కనుక, 

ఇధకను ఏమో మరల చెప్పంబోవుచు న్నా డు. ఇతనిమాటలు మాన్సూమే ఏల యనంగా 

చెద్దలన్లు. నిందించు వారికీ నూత మే కాక వారివలన _ఆనిందను వినువారికి సయితము 

పాపము తృగ్గులునుల 

ఖి 

ఖ్ CU 
ఖీ 

జ || RE. 
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వ్యా —-నివార్య తా మితి,.___ హే ఆలి సఖి - ని “ఆలి; సఖీ వయ స్యా చి 

ఇ త్యమరః, స్ఫురితో త్త రాధరః స్ఫురణభూయిస్టో స్టో ఓ౬యం, వటు రాణవక 8, 
పునః కీ మపి, వివతు ర్య క్యు మిచ్చుః * (బ్రువః సన్న న్తా ద్శపత్యయ$ః, నివార్యతాం, 
తీర్చి - వక్తు మేవ కథం నదదా సీ త్యాహ - తధా హీ-యో మవాత; పూజ్యా నప 
భాహతేఒ౬పవదతి న శేవలం స పాపభాగ్ భవతి, కిం త్ఫ్కు తపా దపభాషమాణాత్ 
పురుషా ద్యః శృణోతి ఇ సోఒవీ పాపభాగ్ భవ తీతి శేషః అక్ర సృతిః - 

- “గురోః (బా పః పరీవాదో న (శోతవ్యః కథంచన - ఆ 

కర్ణా తృత్ర పిధాతప్యా, గన్హవ్యం వా తతోఒన్యతః.' ఇతి 
arn 

మా. 

సంప్రతి గ _న్రవ్యపత, మాశయ తే, 

ఇతో గమి స్యూ మ్యధ వెతి వాడినీ 

చచాల బాలా _సనభిన్నవల్క_లా, 

స్వరూప మాస్థాయ చ తాం కృత సి తః 

సమాలలమ్సే నృపరాజ కేతనః 54, 

(టీక == అధవా = ఒండె, ఇతః గమి'స్యూమి = ఇటనుండిపోయెదను, ఇతే వా 
దినీ == అని పలుకుచు, స్త-లా- సన = కుచములనుండి _ భిన్న = BOs 
వల్క_లా = నాకచీరకలె, బాలా = బారతి, చచాల = తరలెను, వృష. రాజ 
శేత్రన శ్ర = ఎద్దు దొర పెక్కె_చయువాకును (వృషభ భగజూ(డును = శివుండునుు,, స్వ 
రూపమ్ = తనరూపమును (వా స్త్రవమయిన శివరూ పమును), ఆస్తాయ = పొంది కృత 
_స్తిత్ః = చేయంబడీన జణునవ్వుక లవాయడైే, లర = పార్వతీ దేవిని 'సమాలల మొ జ 
చెప క్రైను, 

తా __పోనీ నేనే ఇటనుండి అవలికి పోయెదను అని పలుకుచు పార్వతీ దేని 
వడిగా లేచి కువములమోంది నార-వీర జాబుచుండ్క ఆటనుండి తగలెను, అంతట 
పర మేళ్వరుండును తేనవా_స్తవ స్య్వరాపమును ధరించి చిబునవ్వు నవ్వుచు ఆ మెను 
చేప క్రైను ఇ | €ం 

వ్యా. ఇత ఇతి. అథ, వేతోఒన్య(క, గమిస్వా మోతీ, వాదినీ వద నీ, 
_స్తనాభ్య్యాం భన్న వల్కులా రయవకాత్ కుచస_స్త చీరా, చాలా పార్యతీ, చణాల; 
వృపరాజకేత సూ వృపభధ్వజ శ్చ స్వరూప మాస్థాయ నిజరూప మాశ్రిత్య) కృతస్కి తః 
నజ తాం పార్వతీం, 'సమాలల మే జావా, 

ణ్ 
rn రా 
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తం ఏీత్యు వేపథుమతి సరసాజ్బయవ్స 

ని౯వేపణాయ పద ముద్ద్భత ముద్వహ నీ 

మాన్దాచలవ్యతిక రాకులి "లేవ సిన్గుః 

శె లాధిరాజత నయా న యయా న తస్థా. 85 

టీక,=_తం వీమ్యు = ఆయనను చూచి వేపథువుతీ = కంపముకలదె సః, 
స్పి:-సరస= చెమరుగూరిన _ అజ్ఞయస్టీః= చేతికజ్ఞవంటి - చేహాముకలతై, ని కేపణాయజ= 

(ముందు) ఉంచుటకు, ఉద్ధృతం = ఎ త్రంబడ్న పదం = చరణమును, ఉద్వహ న్లీణఎ త్రి 

యున్న దై, కెలాధి రాజతనయా = పార్యలీ మా...తా - మార్ష = దారిలో _ ఆచల= 

కొండయొక్క_ - వ్య లెక ర = అడ్డంకి చేత - ఆకులితా = తెరుగుడువడిన, SES రీవ = ఏటి 

వలె న యయా = ఫో డదాయెను న త్రస్టౌ = నిలువ చాయెను. 

తౌ ._ఆయనను జూచి సన్నని యొడలెల్ల చెమర్పంగ్భా ముం దిడుటకు ఎ త్రీన 
యడుగును అక్లే ఎత్తియే యుంచుకొన్న దై, పార్వతీదేవి - దారిలో కొండ యడ్డపడంగా 
కలగుండువడినయేటివ ల - ముందటికి పోవనుం బోక నిలువను నిలువక లజ్ఞచేత ఏమియుం 
దోంపక యుండెను. 

వాస త మితి =. తం దేవం, వీ మ్య, వేపథువుతీ కమ్సవతీ, సరసాజ్ఞయప్టి ః 

స్విన్న గాత్ర, మహా దేవదర్శ నేన దేవ్యాః సా్తి (కభావోదయ ఊఉ కః, నిశేపణా 

యాన్య[త విన్యాసా, యోద్ధృత ముచ్తి ప్తం, పద మజ్జ), ముద్వవా న్లీ 'కెలాగ్గిరాజ 

తనయా పార్వశి, మాశ్లె౬చల స్తస్య - వ్యతిక రణ 'సమావాత్యా _ అవరోధ నే నేతి 

యావత్ _ ఆకులితా సంభ్రమితా, స్ట ర్న, దివ - ని, “దేశే నదవిశేషే౬చా సీన్లు 

ర్నా సరితి మ్ర్రయామ్” ఇ త్యనురః, న యయా న తస - లజ్జ యతి భావః. 

వస_న్షతిలకావృ త్తే ముతత్. 

“అద్య (పభ్ళ త్య వనతా చ్చీ, త్ర వాన్ని దాసః 

(కత స్తపోభి' రితి వాదిని చన్చిమాళా, 
అహన్నీయ సొ నియవుజం కమ ముత్ససర్ణ 

నేశః ఫలేన హి వున ర్నవతాం విధ తే. 86 
టీక.__చన్ష)ిమాళెౌ = శివుండు, (హౌ) ఆవనతౌష్ట = (ఓ) వంగిన దేహము 

గలడానా (పార్వతీ అద్య(పభృతి= నేడుమొదలుగా తవ తపోభ్గిః =నస్మీవతములచేక్స 
(క్రీతః ణు విలువంబడినట్రి, దాస = దాసుడను, ఆగి = అయితిన్సి ఇతి వాదిని = అని 

పలుకుచుండంగ్యా సా బేవీ=ఆ పార్వతీ దేవి, నియమజం=తేపస్సువలన కలిగిన) క్షమం ఇ + 

థి, 
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న్లేశమున్సు అహ్నాయ = వెంటనే ఉత్ససర్ణ = వదలెను) తధాహీ=అక్లేగదా, శ్లేశః = 

(శ్రమ) పలేన = ఫల్నప్రా ప్టిచేత్స పున ర్నవతాం = వెండియు [కొ త్తందనమును (శ్లేశమ 
లేమిని, విభకే = తాల్పును, 

తా... అంతట్స శివుడు “ఓసుందరీ, నీవు నన్ను నీతపస్సులచేత విలిచితివి, నేను 
"సంటినుండి నీచాసుడ నయిచిని, ” అని ఇట్లు పలుకుచుండ(6-గా పార్వతి చెవి తపఃశ్షేళ 
"మెల్లను తీచి య ధావూగ్గ్య్యము సుఖ మొండొన చాయెొను. అ గదా లోకములో క్లేశము 

సఫలమయిన యెడల అకేళ మే యగును గదా. 

వ్యా అ జ్యేతి_ చక్ట్రవకాలౌ శివే యౌ అవనతౌజ్ణీ పార్వతి అద్య 
(ప్రభృతి - ఆస్మా ద్దినా దార ఛ్యే త్యథ౯ః ఈ (పభ్బతియోగా ద డ్యేతి స_ప్పమ్యథకా 
వాచినా పజ్బుమ్యధథో ౯ లత్యు త్కే తవ తపోఫిః క్రీతేః, దాస దానే- డాసత ఆత సరి 
దదా తీతి దాసోఒస్మీత్కి వాదిని వదతి సతి సా బే వ్యహ్నాయ సపది - ని “స్రాక్టటి 
త్యష్టుసాట ఒహస్తీయ (దా జ్యజ్వు సపది (ద్రుతమ్? ఇ త్వమరః, నియమజం తపోజన్యం, 

క్షమం శ్లేశ _ ముత్నేసర్ట ఫలప్రాష్ట్యా శ్లేశం విసస్థా రే త్యభ౯ః, తధా హీ__క్టేశః, ఫలేన 
ఫలనిధ్ధ్యా, పున ర్నవతాం విభశ్తే సూర్యన చే వాక్షిప్టతౌ మాపాదయ తీత్య భ౯ః - సఫలః 
సనో న నే ఇతి భావః. 

ఇలి (క్రీ మన్న్హామపూోపాధ్యాయ కోలాచల మల్లి నాథనూరి విరచితయా 

సంజీవనీ సమాఖ్య యా వ్యాఖ్య యా స్వమేుతః (శీ కాళి దాసకృత" 

కుమారసంభ వే మహాకా వ్యే తపఃఫలోదయో నామ 

పఖ్బృమ స్సర్గః 



/ 

కవూరస౦భ వె 

పస్ట్రస్పపష్ర 

చ సొరి సందిబేశ మిఫః సఖీం, 
అధ విశొ( త్ర 

త్ 

“దాతా మే భూభృతాం నాణః (సమా ణకియతా మితి ౫ 

టీక, — అథ = త్రంాఏతే, శారి = పార్వతి) వ, ే లా విశ న టీక వై చ 

aii 

a 

చలి గుండ్క చంది దేశ = chs పంపెను; (ఏమని యని గా y భూ'భ్భ'తాం, నాథ; న్నే 

కొండలరాజు (హీమవంతు:డ్సు ) దై దాతె ౫ నన్ను ఇచ్చు వాడుగా, (పమాణీ (కిరు 

తామ్ ఇటి = ముఖ్యుండు గా చంచ 

లె ఈ పకాగము పగ మేళ్వురు6 

స్వరూపుం డయిన యాపరమశివునికి గవాస్య 

ఏ మని యనంగా-ానన్న్ను మీరు పగ్వత ర? జగ మూఠం(డ్రివలన (ప్రదానప్రూర్వకము గా 

“కకొనుకు నాను మహాను[గ్రహము. ఆని. 
3 

= అధ శీవదేవాన్నుగహాన పరర గారీ పార్వతీ, విశ్వ ఇ 

స్యా తేతీ వా - విశ్వాత్మ నే శివాయ మిధ 

న్యపి ఇ త్యనుగః - నఖీర్కి సందిదే కాతిససర్ట 
రవాపీ = ని. “మిఢో ౬ స్యూన్యం కహా 
క్రియామ్మాత్ర ప్రయో ౫౬పి సంప్రదాసత్వొ mn కి మితి, ప anh dl 

పొమవాకా మే నువు) దాతౌ సక్ - (ప్రమాత్మక్రియ తౌ మితి - దాకృళ్వేన (ప్రమూ 

(కియతా మి త్యథ౭౯ః * (పాథలా చాయాం లోట్ 
- షశా దీయమా నాయాః పర్మిగనత్లో 

నమమ మహా నన్నాగహా ఇతి 'భెవః, 
| 

ల 

కనుగాక అని 
| 

డం అనుగ ఫీంంచినంతట పొర సతీదేవి (ప్రపంచా 
k 

ముగా సభిముఖమున వార్ష పంపెను, 

| 

మాత స్వరూపం ఆ య స్యేతి అ వ్శ్వ 

తయా వ్యాహృతసం దేశా సొ బగా నిభ పౌ ప్రియే 

9 షే మొ పరభ్ఫ్ళత' 'నుఖీ. 
చూతయ్యు స బొ స లే శ ధృ న్గుఖీ 

టీక ,...తరయా=అ చె
లి చేత, బ్యా + ఎ ఆ వ్యాహ్ఫతే = చిస్పంబడిన జత సందేశ 

సనూబారముక లబ్, (పీయే = దయికునివిపయాయె, నిళ్చశ = సిళ్చలముగా (మికేక్ట్య 



య్ 

లికి అగ 

SR: 00 

oOo? 

ఆసకురాలయి, సా ఆ గెొర్కి మధా == వసంతేమందు, నిభ్భతా = నిశ్చల్యమైై ప. = 

ఖీ _ పరభృ తౌజఆండుంగోయిలచేత = ఉనుళీ=పలుకోచున్న దైన, చూత యస్టి$ ఇవ = 

మావికొమువల్హె అభ్యాసే = సమిోహపువు బభౌ*= ఒప్పెను. 

తౌ ___ కళ్ళపకారము చెలిముఖము గా పరమశివునికి ఆసమాచారము అంద౦ంచేసీ 
తాను ఆయనయందు అత్యంతాస క్రితో ఆపార్వతీచేవి _ వసంతునియందు ఆస కమై 

ఆడుగోయిలకూతేచే పలుకుచు ఉన్నట్టి మావికొమ్మవలె శోఖిల్లుచుం డెను, 
వ్యాక యేతి _కయా సఖ్యా _ సభీముఖే నే త్యథ౯; వ్యావ్బాత సండే 

శో క్ష వాచిక్కా (ప్రియే పాకవిషయే నిభృతా నిళ్చలా - పరమాన శ్రేత్యథకాణ సా 
గారీ మధా వస సే నిభృతా స్థిరా పరభృతయా కోకిల - యోనుఖీ ముఖరా - పర 

భృతోనుఖీ _ ముఖకళబ్దే చాభిభావణవ్యాపారో లక్యుతే _ తధా చ పరభృతాముఖీన 

వ్యావార నీ త్యథ౯ః * పరభ్ళ తేతి (క్రియాళబ్దవివమాయాం * “జాతే రక్ర్ర్రీ -* ఇతి 

జీప్ పత్యయా న భవతి, త యే త్యుపమేయస్య వ్య స్తత్వా - దుపషమానవాచి పరభృతా 

శ్వస్య సమాస। సోఢవ్యః, అథవా భృద్భరణం శ సంపదాదిత్వా, త్క్విప్ - పై 

రృ ద్యస్యా 'స్పయా పర భృ తేలి వ్యాసేన వ్యా ఘ్యయం 3 పదమష్షారీ కార స్తు పరై 

ర్భి)యతే ఇతి కరణి కషప మాహా, మాతేయస్టి శ్వూతళా, Er వాభ్యా సే౬ _న్లికే, బభెె. 

“సద్ శాభ్యాస సవిధ సమర్యాద 'సవేశవత్ , 
ఉపక జైని కాభ్యణా౯భ్య( గా అ ఫ్యభి కో ౬క్య యమ్ 9 ఇ త్యమర;ః. 

స త ఇెతి ,పతిజాయ, విస్నజుః కథ వు స్న్గమామ్ స చ ఫ్ర 0 సద్య ౯౯ hs: ట్ 

బుపుక్ జబ్ పితర యాక్ సష సన్యార సృరశాసనః, పీ 

టీక ---:నః _స్తరశా ననః=ఆకామునిగొంగ (శివుడు, తధా ఇతీ= అ ప్లేచేసెదను) 

అన్ని (ప్రతిజ్ఞాయ చెప్పి, ఉఊమాం౦=పొార్వతిన్ని కథ మపి=ఎట్లశేలకు విసృజ్య=వదలి, 

జ్యోతి రయాక = లేజోరూపులయిన, సప్తబుపీక==(అంగిరసుండు లోేనగు) నేడుగురు 
జుుషు లను, సస్తార = తలంచెను, 

తి కాముని గూల్చినవాండయిన యాయీాశ్వరుండు, “అౌ్లేనీతం( డివలననుండి 

చానపూర్వకము గా చ్నేనిన్నుు గ్రహాం చెదను,] అని యంగీకారముపలికి, ఎట్టకేలకు పార్వతిని 

ఎడంబాసి నకుత్ర స్వరూపముల ఆకాశమున నున్న తేబోమూా రులను ఆంగిరః (పళృతి 

స ప్తరులను తలంచెను. 

వాన్టి— స ఇతి --- స (పకృతః, థా స్తీతి శాసన ౫ బహుల్మగవాగాత్ 

కర్తరి ల్యుట్ - స్మరస్య కాసన - ఈశ్వర, స్త ఇతి ప్రతిజ్ఞాయ - తధా కరిహ్యా మీ 

త్యు శే త్యభ౯ః, ఉమాంర కథ నుపి కృచ్చే) ౫) విసృజ్య న త్మ గాథా అను రాగ త్వొ 

30 
ళ్ 



984 కుమా రసంభ వె " 

దిని భావ జ్యోతిర యాం స్తేజోరూపాకొా సప్తషీ౯ా నజ్టీరపభృతీకా సస్తార 
సృృతవాకా, 

తే పభామణ్ణలై వ్యో౯ మ ద్యోతయన్త _స్తపోధనాః 

సారున్లతీకాః సపది (ప్రాదు రాస౯ వరః (ప్రభో 4 
టీక _కఠపోధనాః = తపన్సే ధనముగాగలవానైన, తే ఆస స్పరులు (ప్ర 

క - (పభాొ = కాంతియొక్కా - మణ్ణలేః = మొ త్తములచెత్త వ్యోమ = ఆకాశమును, 

ద్యోతియ న్ల నః = నెలింగించుచ్చు సారుస్ధతీ కాః డా అరుంధతీ దేవితో 6 గసాడుకొన న్నా 

(పభోః ఫుర$ = ఈశ్వరుని మల, “పాదుశాన క = తో౭తెంచిరి. 

తౌ,__అపరిమితేము గా తపస్సులు చేసికొన్న వా రయిన యాన _ప్తర్ణులు, తమచేసా 

శాంతులచెత ఆకాశ మంతయు వెలుంగుచుండు అరుంధతీ దేవితో అ పర మేశ్వరుని | 

యదుట (పత్యకు మై నిలిశిరీ, 

వ్యా త ఇతి _-- తే శప ఏవ ధనం యేషాం తే తపోధనాః స_ప్టసకాయ్క 

(పభామల్ఞులె స్తేజఃపుళ్ జై, ర్వ మాకాళశం, ద్య|ోతయ_క్లః, అరుస్థత్యా సహ వర న 
ఇతి సారున్షతీకాః సస్తఃశీ*న ద త శి ఇతి కప్స్ సపది, (పభో రీశంరనను పరః 

పుకోళాశే ప్రాదురాసకొ ఖు సు వన ™ ప 1 

ఇతః పరం పడ్భి; నొ సా నేవ మునీకొ వణకాయిచి.._ 

ఆన్ఫుతా _స్పరమన్దారకునుమోత్కి రవీచిషు 

ఫ్ల్రామగ క్ష వనా హాసు దిజ స్వ గమదగస్ధిషు ర్ 
టీక.తీ , హు _ తీర = దరియందలి - మన్చార == కల్చవృతుములమొక్క - 

కుసుమ = పువ్వులను - అతనన = ఎగ (జల్లునట్టి - 'సీచిసు = అలలుగలవె, ఏి...సుఎ 

డిజ్నా గజదిస్త్టజములయొక్క - మద=మదనుయొక్కా - గన్ఫి షు జ=పరిమళముగల్నవెన్య , 

వ్యో. *షు - వ్యోమగజా = ఆకాశగంగయొక్క - (పవాహేసు = వెల్లువలయంద్యు 
పోఫ్టుతాః ఇ స్నానముచెసినవారు 

4,  అఆతొఎాదరిలోని మందారన్ఫకుములనుండీ రాలినప్పువ్ర్యల్థను అలలు ఎగంబిమ్ము 

చుండ నీటగలసీయున్న మైరావతాది ద్యిజదానధారలపరిమళము కదంబించుచున్న 

స్వర్షం గా(ప్రవాహమలయందు స్నాన ము చేసినవారు, ఖే 

1 వ్యా,-ా- ఆఫ్లుతా ఇతే, ఉత్మొ_ర ని ని విశీప స్త్ త్యుత్కి. రా; ఫ్య “ఇగుపధ = 

ఇత్యాది నా క ప్రక్యయః, తరీశ యీ _ మన్హా రా కల్ప క ఎ స్తేషాం కనుమానా ము 

తోరా - వీశయ సరణి - యేసాం శేషు, డిజ్ నాగాణాం దిష్తజానాం౦ - మదగశక్ల' 

eR, 
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యే ష్వ్వితి త ధో శేషమ్మ వ్యోమగడా(పవాే ఘా ప్వూకాశగడా నోతస్సు, అవ్లుతా; 

స్నా తొ; 

ల re అం 

గార వ్ 
లలా. వఏతాని బ్రి| భతి" హపావువల్క.లాః 

రత్నాతునూూూ తాః, (ప్మవజ్యాం కల్పనృతయా ఇ వా(శ్రిలెః 0 

కీరీక. ము ..నీ_ ముక్తాజము లెములయొక్క_ ప్త యక్ష పవీ తాని=జన్ని దములను, 

విభ తః = ధరించినవారు భా *..లాః - “హాము = బంగారఫువికారమయిన _ వల్కు.. 

లాః = 'నార-బిరలుగలవారు, ర...(లౌెః లా రత్న = రత్న మయములగు లా అకు.సూ[ తౌ;= 

తౌాౌవళములుగలవారు (ష్య్వవజ్యా౦ = వానపస్థాశ్రమమును, ఆ($తాః = అవలంబించిన, 

కల్పవృమయా; ఇవ = మందారవృకుములవలె నున్న వారు 

తౌ --ము తేములజన్ని దొంబులు దాల్సి, బంగార ఫునార-ఏీరలు క టై) రత్నాల 

తావళములు గలిగినవానె వాన ప్రస్టాశ్రమ మవలంబించిన కల్పవృకుములో యన 

నెపష్ప్వుచున్న వారు, [కల్పవృ తుములు ములత్తేములను రత్నములను కాచునుు బంగారపు 

నారిపట్టలు కలిగియుండును ఎల్లవారి కోర్కు_లను తీర్చును, ఈధ_ర్శములచేత నిట 

సాదృశ్యము] 

నవ్యా*---ము శ్పేతి _ ముకానాం మొ క్తికానాం - యజ్ఞో ప వీతాని ముకామయా 

నీ త్యథళ౯:ః, బి ఛతో దధానా $ హెమమయాని వల్బు_లాని pen తే "హైమవలు,. 

లా8, రత్నమయా న్యకున్నూ తౌణ యేషాం తే రత్నా మనూ. తా$, (ప(వజ్యాం (ప్మవజనం 

కా జా ౮ ర Kk (వజయజిో ర నవే క్యప్” ఇతి క్యప్, ఈశ్రితాః కల్పవృమౌ ఇవ స్థితాః, అత్ర చతు 

ధాక౯ాశ్రమవాచి నా (షవ్రజ్యాళబ్ఞన వాన పస్ట్థా(శ్ర మో pub జహు; పరి గహ వీణాం 

(పొజాపత్యా స్తపస్వీసళి ఇతి సపత్నీకత్వాభిధానాత్ - *సుతవిన్య _స్పపత్నీక _స్తయా 

వానుగతోలపీ సకొ ఇతి వానప్రస్థ స్యోభయథధా సన రణాత్ 

Fm 

అధః పస్థా పితా శన సమావర్ణిత శీతునా 

హ్నసరశళి, నా సాతోాత్ స్మపణామ ముదీశ్నీ తాః, గ్ 

టీక సుతు క్! వ వజ అధ; = (కిందుగా = (పస్టాపిత = వై అఆటెచ యా అశ నా 

గ జ్రములుగ లవాండును, స నా - సమావర్ణిత = వంపంఒడిన _ శేతునా = మెక్కె_ము 

a 

గలవాడును (అగు సవ్యాసప్రరక్టినా = వేయివెలుంగులవానిచేతి (నూర్యుని చేత) , 

సామాత్ = స్వయముగా సృప్రణామం = నమస్కార పూర్వకముగా ఉదీతీతాః = 
* మోంద(ంజూడంబడినవారు. 

టో 



వ 
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తా. సూర్య మండలము నక న్న 'సపర్ణ
ి మండలము చె mos నూర్యండు తన 

"లేరిగుజములను వారిక్ (కిందుగా6దో లి, వారికి తగులు నను భయముచెత తన తేరి మ. 

మును 'దించి వచ్చి వారికి స్వయముగా [మొక్కి-; ఆవలి శేగుటకు వారు సెల వొసంగు 

నందాశ వారివెప్రు మోయు చూచుచుండును అపు వారు వేయి వెలుంగులటేవునికి 

సయితేము పూజ్య అయినవారు. 

వ్యా. అధ ఇతి — అధః పస్థాసితా శ్వేన - సూర్యటుణ్ణలోపరివలికాత్యాకత్ర్ 

స ప్థషి౯ామ్మ్థాల స్యేతి భావః, సమావజికాత కతు నా వుని
 చామిత్త' 

భ్యజేన, సహ్మస్రరశ్ల్మినా సూశ్వేణ సామోత్ స్వయ మేవ, wpe ముదీకి తాః, 

నమ నాభ్యనుజ్ఞా దానపర్య ద్ద 5 త్యగ్థః - భగవతే? సూ స్వా ప్యుపాస్యా ఇతి భావః 

అస క బాహులతయా సార్ల ముద్ద తయా భువా 

మహావరాహాదం ప్రా/యాం వ్ ఛాన్తాః (పలయాపది. 
- 

కాప ..ది(పళయ = లఅయకొలనుందలీ - అపది = కసష్టములో, ఆజ స్ 

యా--ఆస క్ష = (కోఅన లేగిలినట్రి - బాహు లతేయా జ తీరగనంటి బాహువుకలనై 

ఉద్ధృళయా = ఎ త్తీంబడన ద్రవ, భువా సార్ధం స్తా భూమినోంగూడ, తు 

ముహావరానా = గొప్పపందియొకు.. (పందియవతార మె తన విష్ణు దేవునియొక్క) ఇ 

షంప్ర్రాయాం = కోజియంద్యు విశాన్తాః = సేద బేటిన వారు. 

తౌ.|[పళయ కాలనురిచు (ప్రపంచ మంతయు. 'సము[ద్రములో మూనింగిపోయిక్ల 

ప్పుడు విష్ణుమా ర్తి వరాహావతారమె త్రంగా భూ జేని తీంవంటి ళన బాహువుత
ో అయట్. 

కోఆను పట్టుకొనంగా ఆకోణతో ఆయన ఆమెను లేవనెలెను అస్లే యీస లున్న, 

అమెతో(గూడ ఆకోఆయందు నెలకొని ఆప్రభయమును ఆత్మిక్రమించినవానరై నేదదిర్యు 

కానిరి_ ఆస ప్తక్టులు భూజేవతతో తుల్యు లనియు, (ప్రశోయములను సయితము అత్త 

మించి జీవించువారనియు, మహావిమ్లువుసకు ఆక్యంతపేమపొ(త్రము లనియు భా, E- 

వ్యా — ఆస శ్లేతి. పునః కింవిధా! - (పఖయాపది కలా ససంకట్క ఆస్ట 

చా హులతేయా - దంస్రాయా మిలీ కేన గద్ద తయా a దంస్ట్థి యతి కేవ! భా 

సాధ౯ాం ధరణ్యా సహా), మహావరాహ దంహ్రిాయా౦, మ్మిశా"న్తాః - మహో, ప్రలయే ఒక 

వినాశన ఇ త్యథ౯ః- 

చచలాామాతయపనిలానాతా. అనలా 

[| 

సక్ట శేష ప్రణయనా ద్విశ్వయో నే రన నరం ల 
న | 

వురాతగాః వురావిద్భి న్థాతార ఇతి కీ రతాః. FE. 
Hy 

ఖో 



గ 
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టీక.___విశ్వయో నేః__విశ్వు = (పపంచముయొక్క_ - యోనేః = కారణ ను 
యిన బ్రవ్యాక్కు అనంతరం = తరువాత స..,త్--సస్ట = సృస్టియొక్క. - శేస = హా క 

మిగతను _ (పణయనాత్ = కావించుటచేత, ఫు రానిద్భిః = తొల్లిటివృ తాంతమును 
ఎతీంగిన వ్యాసాదులచేత, పురాతనాః ధాతారః ఇతి=(పాచీన (సస్టలు అని, కీ_ర్థితాః= 
కొనియాడంబడినవారు, 

తౌ,_|పపంచమిను స్పజించినట్రి (బహూ స్వయముగా స్పజింపంలగా మిగిలినవానిని 

ఆస_్తస్టలు తాము సృజించినవా రగుటచేత వారిని (పొచీన(పపష్ట లని వ్యాసాదు లగు 

సు రాణజ్ఞులు కొొనియాడుదుయో న్స 

వ్యా. స శైలీ. విశ్వయో నే రవాణ, ౬న నరం సక్షశేపున్య (పణయ 

నార్ (బవాస్ప ప్రావశిష్టసృ ఫ్టైః కరణా ద్ధేతా రి త్య్థ ఫు రావిగ్భి; ఫు రాణ వేదిఫి 

ర్యా ని సాదిఖిః, ఫురాత నా థఛాతౌర ఇతి కీగికాతాః 

* విశ్వయో "నే రితి సంబస్టమ్మా శ్రే స్పు.-త స్యాననర మి తి భాషే దర్శనాత్, 

అపా దానతే (వివ షె యాం తు పఖ్భుమో - “అయ మదఃశ'బ్దో య దాళస్టావృ త్తా దన వ 

రశ్వే” తి కాబరభాష్యే దర్శనాత్ తధా “అధాతో ధర జిజ్ఞాసా వేదాధ్యాయా దన 
న్లరక్? ఇ త్యాచార్యః, కని శ్చ “పురాణపత్తాంొపగమా దన వరమ్ ఇర ఏవ మన్య 

(తౌపి (దష్టవ్యమ్, 

(పా క్రృనానాం విశుద్దానాం పరిపాక ముచేయుహోం 

తపసా ముపభుజ్లూ నాః పలా న్యవి తపస్వినః, 10 

టీక [పా క-నానాం = జనాంతరనుందలివియు, విశుధానాం = నిర లములును 
(5 అనాటి —ీ, — 4 ) 

పరిపాకం = ఫలించుదళను ఊఊాయుపొౌం = పొందినవియు (అగు తపసాం = తప 

ములయొక్క_, ఫలాని = ఫలములను, ఉ పభుద్దా నా; అపి = అనుభవించుచున్న వార 

య్య్యును) తపస్వినః వః తపమందున్న చారు. 

తౌ వారు జన్గాంతరములందు చెసిననిర్ధలతపస్సులయొక్క_ ఫలములను ఇప్పుడు 

అనుభ్రవించుచున్నా రో గాన్ని నిస్పృహ. లగుటచేత వెండియు తపస్వే చేయుచున్నారు 

వ్యా ---(పాక్తనానా మితి --(ఫాక్తనానారి జనా నరభవా నాం, అకా 

నిర్థలా నాం) పరిపొాకం ఫల దా నూను ఖత్వే, ముపేయుసాం గతానాం తపసాం థలా, 

న్యుపభుక్షూనా అవ్కీ తపస్వినః తపోనిస్టాః - (పౌగభ్ధభోగి నో నిస్పహో శ్పేతి భావః 

కులక మ్, 
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శేపాం మధ్యగతా సాధ్వీ పత్యుః పాదార్సి తేకుణా 

సామె దివ తహఃసిద్ది ర్భభాసే బ హ్యరున్గతీ, 11 

టీక _. తేషాం = అబునులక్క మధ్య గతా = నడుమ నున్నదై, సాధ్వీ = 

పతి (వత, పఠత్యుః = భర్త (యగువ సీబ్ధులవార్సి యొక్క సొ... కా పాద = అడుగల 

యందు ఇనా అర్పిత = డఊంపయబుడిన ఇ, ఈతు. కాకా = చూపుగలదేన, ఆరు తీ = ఆందో 

తమ్మ, సాకర్ = (పశ్యశ్నుమయిన, తపస్సిద్ధి 1 ఇవ = (వారి త్ీపస్పుయొక్క సిద్ధి రో 

యనునట్లు గా బహు = మిక్కి_లి, బభాసే = (పకాళిం చెను. 

తా._ఆస ప్రసులనడుమ నున్న తనభ _ర్హవసిస్థాల చారి పొడములనుందు దూస్ప 

నిలిపి యున్నట్లి పత్మివతో యరుంధతీ దేవి వారి తపస్సిద్ధి యట్లు మూ_ర్రభవించి (ప్రత్యకు 3 
hit, 
ArT 

నుయినదో యన మిక్కి- బి (పకాళించుచుం డెను, . 

వ్యా __ లేపా మిలీ _--లేషా మృషీకకాం, మభ్యగ తౌ, సాధ్య పత్మివతా, అత న 

అ “ Es ఏవృ పత్యు గ్వనీస్తస్య, పాదయో - రర్పిలేతుణా నివిస్టదృష్టి; రరుస్ధ తీ, సాకాక్ * 

(పత్యతా, తపః నీద్ధి రివ _ చేసూ మే వేతి శేషు లేసాం మధ్యగ తేతి లిజ్ఞవచ నాధిస్లా 

య్యా దియ ముపమా - బహు భరాయిస్థ ౧, బభాసే భాతి స్మ 

తా మగారవఖేదెన మునీం శ్వాపశ్య దీథ(రః, 

స్తో ఫ్రుమా ని త్యనా స్టైపా, వృత్తం హి మహితం సతామ్. 19 
ds — ఈశ్వరః = శివుడు తాం = ఆమెను మునీకొ చ = (ఆ) మునులను ఆ 

గౌరవ భేదన = గౌరవమందు భేదము లేకుండ (సమానగొరవముతో), అపళ్యత్ = 
చూచెను హీ = ఏలయనగా (త్రై పుమాకా ఇతి = ఆండుది మగవాడు అని * 
ఏపూ = ఇది అనాషా = (ప్రమాణము గాదు (మట), సతాం = సాధువులకు వృ త్రం 

చరిత్రమె, మహితమ్=పూజ్యమయినది, : j 

తా,__పర మేశ్వరుండు అరుంధతీ జేవిని ఆస ప్పర్ణులతో సమానముగా గారనిం ' 
sy స య యని వురువు6 డని నిమత్తము గాదు గొప్పవారికి చరి త్రమే. ళ్ళి 

వ్యా. తౌ పిల ఈశ్వరో భగవాం, సా మురుగ డీం, మునీ౦, శ్చాకారక్ 1. 

ఛే చేన సమాన ప్రతిపత్త్యా ౬ పళ్య దృృష్టవాక) న వాయ నువివేక ఇ త్యాసా _ పీ య : 
సాత్, స వ్రుమూం౦ శ్చ త్యేసా౬ నాస్థా త్రీపుంస భేదో న వివతీతః, కింతు, సతాం క 

సాధూ నాం, వృత్తం చరిత, మేవ మహీితం పూజ్యం, వి, “గుణా పూజూస్థానం గుణీహు ; | ( 
న వ లిబ్బం నచ వయ$ఃి ఇతి భావః E- 

మున్ 
సంస గుస 

ర THEE 

ల 
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తేద్దర్శ్ళనాద భూ చృంఖో ర్ఫూయా౯ దా రార్థ నూదరః, 
చా చానా ఆ రీ (కియాణ ౦ ఖలు ధ-ర్రా కణం సత్సుతొ ష్య మూలకారణమ్, 18 

టీక ___తద్దర్శనాల్ __ళత్ = ఆయారంజోతమ్మయుక్క. - దర్శనాత్ 
దర్శనమువలన్న శంభోః = శివునికి, చా రాగ్ధమ్ = భార్యకొజికు (వివాహూాముకొజకు), 

ఆదరః = అక్క_జు భూయాకా = ఎక్కు డు అధూత్ = ఆయెను (ఏల యన), 

ధర్య్యాణాం = ధర్మయు క్రేమలయిన, కియాణాం = యా గాడి(కియులకు, సత్పత్న విలా 

సత్ = పతి వతలయిన _ పతే §ః = భర్యలు, మూల కారణం ఖలు == మొదటికార 

ణమా గచా 

తొ... అ యరుంధతీ బేవిని జూడం గానే పరమేశ (రు వికి భార్యను (గహీంచుట 

కనయక్క-జి మిక్కు_.ట మాయెను, ఏల యన. గా యజ్ఞాది క్రియల కెల్ల పలి(వతే లగు 

ఫెర్యలుగ దా మూలకారణము, “ 

వ్యా. తి దితి __తద్దర్శనా దరు న్హతీదర్శ నా, చ్చంభో, డాకారార్భం చారపరి 

(గ్రహార్ధృ మాదరో, భూయాకా బహుతరో, అభూత్ నను దారాః కు (త్రోపయుజ్య_న 
ఇ త్య(తాహా - ధరా కాం థా దనపేతానాం * “ధర్మ పథ్యస్థ న్యాయా దనపే తే” 

ఇతి యక్ప్ర్యత్యయః, (కియాణా మిజ్యాది నాం, సత్యః పతి వతా; - పత్నా్యాః సక్స 

త్స ని సో “పత్యు రొ యజ్ఞసంయో గ ఇవి జీప్ నకార శ్చ మూలకారణం ఖలు 

న్ ల న. 

ధే ణావి పదం శ్రే కారితే పార్వతీం పతి, 

పూర్యాపరాధ ఖతస్య కాను సక క నిలిం మనః 14 

టీక. భరణ = (చార గహణమయ చేయవలయు నను) ధర్మము చెత, శ ర్వే= ఈశ్వ 

రుడు, పార్వతీం (పతి = పార్వతిని గహార్చి; పదం=అడుగును కారితే సతి = "పెట్టం 

పంబడినవాండు కాంగా, పూ, స్య - పూర్వ = తో ల్లిటి - అపరాధజతప్పిదమువలన-_ 

ఫీత్రస్య = వెజచినవా:డయిన, కామస్య అపి = మదనునికి సయితము మనః = సాగ 

యము, ఉచ్చ్వ్వసతమ్మ్ = ఊటడల్లిన దాయెను 

తా,.భార్యాసంగహా మనెను ధర్మమును ఆచరించుటకో శివుడు కోరగానే 

పూూర్యము ఆయ నయెడ తప్పానర్సి నభ యము చె వేంగుచున్న మన థునికి(గాడ సాదయ 

మందు *ఇ(క నామాంద ఈయనకు అక్ముగవాము కలుగునుగదా యని ఊజట కలిగను, 

వ్యా,--ధనె ణేతి. ధరణ దారసంజిమ్స మాలకు కో నాసి కరా), శర్వ ఈళ్వ 

, రే పార్వతీ౦ (పతి పదం కారితే సతి * బ్చాకో రన్యతర స్యామ్ * ఇతి శర్వ స్యాణె 

జో 



x 

a 
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కరః కర్న త్వం, పూ ర్యాపరాధఖీత స్య కామస్య మన, 6 చ్చ ్టసీతం 

శ్లో భవ తీతి సృపత్యాళ మభుూ ది త్యద్ధః 

అధ లే మునయః స్వే నూనయిత్యా జగద్దురుమ్ 

ఇద మూచు రనూవానాః (వీతికద్టకితత్య చః. 

టీక ___అథ అఆనంతరమ్ను ఆరూచానాః = సాంగ చేద తవ క్షలయిన, 

స్వే = అబుషులందబునుు (పీ. చః పీతి = ఆనంవముచేత _ క్య్యకిత = భం 

తండి (మైన యా యీళ్వ్యరు) ని మానయిత్వాజవూజించ్చి ఇదమ్= ఈమాటను, ఊచ్చుషై 
పలికిరి 3 

తాౌ,._ఆంతట, కికొద్యంగములతోో ( గహాడుకొన్న వేదములకు (పవక్షలంే! 
యాస _ప్పర్థులు ఆనందము చే తమయొడ లెల్ల గగుర్కానుచుండంగా ఎల్లలాేక మల్లిక 
తండి యగు నామెపీాళ రుని పూజించి యిట్లు వక్కాా ణ్ంచిరి, 

వ్యా --- అ ఛతీ —_ ఆ థానూవానా? సాబ్ద వేద పవకార నిం కట్టున్వఇర్వన్వన్లో 
what 

(పవచననే సాజే౬ధీతీ గురో స్తు యక ఇ త్యమరః x “ఊపేయివాననాళ్వా నన నర. 
న్ 
ళీ 

di 
3 

AY ఇచి నిసనాత్య, ప్రీత్యా మ క జ్ఞాకీ ఆ; పలకి తా . వచో దక్ పూం కే'కథిోకా 

తె స ఏ మునయో, జగద్దురుం హరం, నూనయిత్యా వూజయి, క్వేదం a i 

మూచు,, 

య ద్బహ్మా సన్యు గామ్నాతం, య దగ్నా విధినా హుతం, | . 

యా ణు త్తం తపు _సస్య విపక్వం సఫల మద్య నః, rp 

టీక. (బన = వేదము, సన్యుక్ జ నియమష్రూరగక్రము గా అమ్మా ళమ్ ప్పి 

యర్ = అభ్య సింపంబడిన దగుట మీది కలదో, ఆఅగ్నా స నిప్పులో, వీధినా “= 

కారము హుతేమ్ ఇతి యత్ = హో మముచేయంబడిన దగుట యేది కలదో, ' కష |] 

ధు టా 
L De ARE 

చాం దాయణాద్నివళము, త _ప్పమ్ ఇతి యత్ ౨ చేయంబడీన దగుట య్ కలదో $4 

దానియొక్క. - ఫలమ్ = (ప్రయోజనము ఆద్య = ఇప్పుడు, న్య = దూకు విపకతో 
సిపెంచినది, ‘ 
థి 

న 

ట్ 

శ్ర 

ప్త 
ul 

CE 
LY 

ib 

E శౌ, _. మేము (బహ్మచ ర్యాశమనుందు నియమవ్రార్వకము గా వేదము. అణ 
'చినందులకోను, గార్డు స నమునందు ఆగ్ని యందు కొ ధ్ర పకారము బోను [ 

నందుబకున 1 హాన(ప్రస్థాశ్రమమందు నాంద్రాయణాది త పసుల కావించినందులక 
గ వ f 

x 

కా! న సము ఫుణ్య న కష్టాయయు ఫలము చుడు మూకు పండీినది. 
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వ్యా --య దిలీ. బహూ నేదః ని వేద స్తర్త(ం తపో (బహ ఇ త్వమరః, 
సమ్య ద్నయమపూర్వక, మామ్నాత మధీత మితి యత్, అగ్నా విధినా హుత మితి 
యత్, తప క్వా నాయతణాదికం, త_్రమితిచయ త్ర స్యాధ్యయ నేజ్యా తఫో 
రూపస్య ఆశమ(తయ సాధ్య స్వ కృత్న్న స్వాపి కర్శణ ఇ త్యథ౯ః - 'సముదాయా 
అఫ్మ్పాయక మేకవచన మన్య ధా ల ఒవృత్త్య్యాఒన్వమపసజొత్- నచ నఫ్రుంసకైకవ 
ద్భావోజ ల నపఫుంసశే శాత నియమాత్, ఫలం కార్య, మద్య, మూలస్త్థాకం నిపక్యం 
సునిష్పృన్న మి త్యథ౯: 4 కమకాణి కః * “పదో వలే ఇతి ని్థాత స్య వత్వమ్, 

త దేవ ఫల మాహా ___ 

య దధ్య మే ౫ జగతాం వయ మావోవితా _స్త రమా 
మనోరధ స్యావిహృయం మనోవిషయ మాత నః, 17 

ఆఫలము నే చెప్పుచు న్నా (డు. 

టీక..___యత్ = ఎందుచెత ననగా జగతామ్ = లోకములయొక్క. _ అధ్య 
కణ = (పభువవయిన, త్వయా = నీచేత వయం = మేము మమోరథస్య = (మాకో 
రిక క్కు అవిషయమ్ = విషయముకా నటి, ఆత్మనః = నీయొక్క మనూ విషయం = 
హృదయ నానమును, ఆనోవీతాా = వాందింపంబడిచిమి 

తౌ మాకు మనస్సులో కోరుకొనుటకు సయితము శక్యముకాని భాగ్యము కలి 
గినగ్సి అది యే దనంగా సకలజగళ్తులకను నాభు(డ వగునీవు మమ్లు తలంచుకొనుటయే. 

వ్యా. య దితి య ద్యస్తాత్ కారణా, జగత్యా మధ్య వే ణాధిపేను 
తయా వయం, మమసోరథ స్యాఖిలాపు, స్వావిషయ మగోచర, మాత్రనః సస్య, మనే 
విషయం మనోదేశ, మారోసపితాః (పాపీతాః, తీస్తా ద్విపక్వం ఫల మితి పూశ్వేణ సంబన్ధ 8, 
సకలజగ్నద చ్వేస్టవ్యన్య భగవతోఒవీ వయ మన్వేష్యా భవామ ఇతి పరమోత్క్భృష్రా 
వయ మితి భావః, 

త దే వోపపాదయలి. __ 
య ళా ం అద 3 యస్య ఇతని వ కథాః గు తావత్కతినాం వరః, 
ఆద రం డి ౮ జురు == అం 0 కిం వున ర్పహయోానే ర్య సవ చెతసి నరతే! 18 

టీక .__ యస్య చతస వగధాః = ఎవని మనస్సులో ఉందువో, సః తావత్ __ 
ఆతడే, కృతినాం అ ధన్యులలో, వరక = (శేహాండు, (బహ్మమయో నే; ము (బహ = వేద 
ముమయొక్క_ - యోచనే; = కారణమయిన తవ చెతసీ య; వర్త ల=నీయొక్కమనస్సు 
నందు ఎవడు ఉండునో, కిం ఫునః = వాండు ధన్యతేము6 డని వప్పవలంయు నా, తో 

al 
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త. మటియు, నిన్ను ఎవండు స్మరించు మో వాడు కృతకృత్యులలోో (శ్రేష్టుడు; 

ఆ టుండంలగా నీవే ఎవనిని సరింతువో వానిమాట వెప్పవలయు నా 

వ్యా. _ య న్యేతి.__ యస్య జనస్య _ చెతనీ వత౯ణధాః - యేన న్మర్యస 

ద్ని త్యథ౯౩) న తావత్ స ఏవ, కృతనాం కృతక్చ త్యా నాం, వద (శ్వే 8 (బవ్మణో 

వేదస్య వేధసో వా - మయోనేః కారణన్య - య ద్వా వేద పమాణకస్య, తవ చేతి 

యూ వత౯ణాలే - త్వయా సర్యతే ఇ త్యథ౯8) కిం స్ర్రనః ఎ న కళ్టతినాం వర ఇటి కీము 
by 

వ క్షవ్య మి త్వ భః౯' 8 

స నోరి పర నుఛాషో పూ వ సత్య మరా చ్చ సోనూ చ్చ ప ఛ్యాస్మ హా పదమ్ 

అద్య తూచ స్తరం తాభ్యాం సృరణాన్నుగహో త్త్వ, 19 క 

పయినగ్క పదం = స్థానమున అధ్యాస హా = (మేము) చెలకొనియు న్నా ము 

సత్యమ్ వ (ఇది) నిజము, అద్య తు = ఇప్పు డన్న నూ, లేవ = నీయొక్క జా స న. 

త్ —సృరణ జ తలంచుటయెనిను = అను గహోత్ వు (పసాదమువలన్న ఈభ్య్యామ్ ణా” 

ఆనూర్య చం దులక౦ కు, ఉఊచ్చె సరం = మునుపటికం౦ కొను పము డయిన, (స్టానమ్ 

అధ్యాస టా = శాసన చెలకొనియున్నా ము, 

తా. _ఇంతవణకోను మేము సూర్యునికన్న ను నంద్రునిక న్నను చై దయినస్థాన 

మందు నెలకొనియుంటిమి, ఇప్పుడు మము నీవు తలంచిన యను(గవహాముచేత వారిపయిని _ 
మునుపటిక న్న ఉన్నత మ్ ానసాంత ఉంపంబడ్నవార మయి నారము. నీయూస ర స్త 

ణానుగ్రహంబున మాకు సూర్య చం్యద్రాదులక న్న నధిక ముయినమునుపటి గారవమునకన్న్య "2 
నధిక గారవము కలిగినది అని భావనను, ఫ్ 

జ అ అగో me జ్యూ neg న 

వ్యా సత్యే మితి ఆర గాళ్ సూ ర్వా చ్చ నోమొా చ్చన్షా? శ్చ, పర న 

ఫీజ్ స్ట్థాసాం కనులా? ఇతి కను౯త్వమ్ అద్య తు తవ కతుకాక స్మరణ మే వాను... 
(గవాః Sales గ్ధేతోః, తాభ్యాను ర్కే_న్లుభ్యా, ముమ్చైన్తర మత్యుచ్చం పదమ్. ఫ్ 
అధ్యాన్మ పా ఇతి సంబన్భః ౫ ఊచ్చె ధర మితి (ద్రవ్య(,పకప౯ తో న్నా మ్_ప్రత్యయః క 

త్వత్సం'భావిత నూళత్తానం బహు మన్నాము హే వయమ్్య్ . శ 

ప్రాయః ప్రత్యయ మాధ శ్రే స్వగుణే షూత్తమాదరణ 20 
టీక్ష.._వయం == మేము, త్ల. -తం.. త్వత్ = నీచేత _ సంఫావితమ్ = [ 

గౌరవింపటుడినట్టి. ఆత్తానం = మమ్ము బహు = ఎక్కువగా, మ'న్యామహేజరతఅంతు 
హం el 



ఇ 

(౧) 

“ఖత 
కొనుచున్నాము (అడి సరియే గర్భా ఉఊత్తమాదరః - ఉత్తమ = గొప్పవారియొక్య_ 

(గొప్పవారు చేయు) - ఆదర: = సత్కారము, ప్వగు తహ = తమగుణములనుగూర్చి, 

(ప్రాయేణ = తటుచుగ్యా (ప్రత్యయం = నమ్మకమును, ఆధళ్నే = కలిగించును 

క నిన్ర నుమ్లు గారబించినందున మసుమును నుమ గారవించుకొనుచు న్నాము 

ఏ లనంగ్యా గొప్పవారు ఆదరించుటచేత ఎవరిశేని తమగుణములయందు నమ్మకము గలుగును? 

వ్యా త్వ చితి _ వయం త్వయా _ సంభావితం ఇత్క్భ్చాగం - త్వత్సంఫా 

విత, మాతాన మాత్మస్వరూపం, జ స్వాధిక ౦ యధా తథా, నున్యామా, తధా హీ, 

ఊఉ త్తమాదరః సత్చురుపక_ర్హ్రకః సత్కార$, స్వ గుణ్లేషు విపషయీ, (పాయేణ భూమ్నా, 

(ప్రత్యయం విశ్వాస, మాధ_ల్తే జనయత్సి సర్వ స్యాపి మహాజనపరిగ్రపబా ఏవ పూజ్యా 

భూతు రి త్యథణ: 

ప,స్ట స్వ కః లిగ్మీ 

యా నః (పతి ర్యరూపాత , త్యద ను ధ్యానసంభ వా, 

సాకీ వూ వేద్వ తే తుభ్య? మున్తరాత్తాఒనీ దహినామ్ Al 

టీక ._విరాపాకీ =వికృతరూపములయిన నేత్రములు కలవాండా (ముక్క_ంటీ 
యనుట), త్వ వా - త్వత్ =నీయొక్య_ - అనుధ్యాన=స్మరణవలన - సంభ వా=ఫుట్రుక 

కలడెన, నః=నూయొక్క, యా (వ్రీచిః=ఏ సంతోపము (కలదో), సా= ఆసంతోపము, 

తు భ్యం==నీకు, కిక్ = ఏల - ఆ వేద్య తే = విన్న వింపంబగును (విన్న వింపంబడ దనుక, 

(ఏల యనగా, దేహి నామ్=(ప్రాణులక్కు అ_స్థరాక్సౌ అసి=లోపలియాత వు. 

తా. భగవంతుడా, నీవు మము తలంచుకొన్న౦0దున మాకుం గలిగిన సంతోష 

మును మేము నీకు చెప్ప నకృ_అలేదు 5 ఏల యనగా సరగ్యంత ర్యామివి గావున నీకు 

ఆసంతోపము చెప్పకయే నిదితమై యున్నది. 
న్యా _--యేతి ___ హే విరూపాత్ను, త్వదను థధ్యానసంభ వా త్వత్కృ__ర్హ్భృక స్మరణ 

జన్యా నోట స్తాకం యా ,ప్రీతి9 సా (పీతి స్తుభ్యం, కి మావేద్య లే కిమ్ధిం ని వేద్య లే, 

తధా హీ బేహీనాం (పాణినా మన్సరాత్థాఒ స్పర్యా మ్యసీ, సర్వసాతీణా త్వయా 

ఒస్యత్పీఎతి రనావేదితా ఓ౬పి న! ఏవ యత స్తో న బుద్ధబోధనం సంభవ తీతి 

భావ, క్ష 

వ్ దృషహోజ-సి;, న వున కిద స్వాం నయ మస్కా, 

(పనద కధ యాత్మానం, న ధియాం పథి నర్తసే లలి 

టీక.-- (ఓ స్యామో), నీవు సామౌత్ =(ప్రత్యకుముగ్కా దృష్టః = చూడంబడిన 

వాడవు, అసి౭అగుదున్నా వు. అప్షసా ఫునఃజవాస్టవము గా నన్నూ త్యం వయ్య 
శీ 



© 
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న విద్మః=నిన్ను "మేము బఎెటుంగము, (పసీద= అనుగ్రహింపుము, ఆ3'నం జా నీ స్వరూప 

మున్తు కథయ = చెప్పుము), ధియాం == బుద్దులయొకి ్క-, పథి==మార్చమందు న వ_గ్గసే= 

లేవు. + 
'తా,---నీవు నూ కిపుడు (పత్యతీము గా కనంబడుచున్నావు గాని, ఇది నీవా స్తవ 

స్వరూపము గాది, దానిని మే మెజు౦గము కావున మాయం దను[గహించి ఆనిజస్య 

రూపమును నీవే మా కెటుక సేయుయ్కు ఏల యిన, బుద్ధికి = గోచరించువాడవు కా 

నందున మేమే నిన్ను “తెలిసికొ నెగేరము 

వ్యా, = సాకా దిని. హీ చేవ సామాత్ (పత్య షణ, దృష్లో ఒసి, అక్జసా 

ప్రన స్తత్ర త స్తు త్వాం వయం న విద్యః - దృశ్యమాన స్య యూప స్యాతా_త్హ్వికత్వా 

దితి భావు ఆతేః, పసీ దానుగహాణా ఆత్మానం నిజస్వరూపం, కథయ న చాకథితం 

తత్సుబోధ మి త్యాహ - ధియాం బుద్ది నాం, పథి న వరసే, ఆత స్లష యవ తృ దూపం 

కథనీయ మి త్యథ౯:ః. 

తౌ_్రి (కం రూపం తావ దాసాం స దృశ్యమాన మప రూపం త_త్లతో యూప 

యితుం శక్య మి త్యాహ --- 

కిం యేన సృజసి వ్యక్ ముత యేన బిభవీ.కా తత్ * 

అధ విశ్వస్య సంహర్తా? భాగః కతమ ఏష తే? ల$ 
టీక... (ఓ భనగనంతుండా), ఏపః=కనంబడుచున్ను తే భాగః = నీరూపము, 

యేన=ఏభాగముచేత్స వ్య క్రం=,పపంచమున్సు సృజసి= ఫుట్టింతువో సః కిమ్ = అద్యా 

ఉత = ఒండె) యేన = ఏఫాగముచేత్యు తత్ = ఆప్రపంచమును, బిభర్షి = కాపాడు 

చున్నావో) (స కిమ్=అదా), అథ=ఒండ్కె యః ఫాగః=ఏ ఫాగమ్సు విశ్వస్య=(ప్రపం 
వముయొక్క_, 'సంహన్రాజధ్య్వంసకమో (సః చాజఆద్భా, కతమఃజ=ఏదీ! _ 

తా __ ఓ ఛగవానుండ్యా మాకు కనంబడుచున్న యారూపము లోకములను 

సృ జించునట్రి దా, కా పొడునట్ట దా, సంవారించునట్రిదా? అనగా నీవు ఈరూపరుఃన 

(బవ్మావా) హరివ్యా హరుండవ్యా ఎవరివో చెప్పుము, 

వ్యా. కీ పీల్ = దవ ఏపీ దృశమాన్న స భానో మూర్తిః, కిరి 

యేన భాగేన, వ్య క్షం (ప్రపఫఖ్బం, నృజస్తీ సః- యత్తదో ర్నిత్యసంబన్హాల్ సర్వత్ర 

తచ్చబ్దోఒ భ్యాహోర్యః, ఉత్క యేన భాగేన్న త ద్వ క్తం బిభపిళ౯ పాలయస్కి స చా 

కిమాదయః సందేహ కతనుః (న్యా విష్ణు మ హేశ్వశే స్వయం కతమో భాగ _స్హధో 

భ్యతామి త్యథ౯ 
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నను హర ఇ త్యేవం నిశ్చయాత్ కథ మయం సంశయ స్వ (తానా. 

అధవా నుముహా త్యెపా ప్రార్ధనా దేవ తిష్టతు; 
చి _న్థితోపస్థితాం స్తావ చ్చాధి న కరవామ కిమ్? 24 

టీక --అథవా=పోనీ, హైదేవ= ఓ సామా, సుమవాతీ =మిక్కి_లి గొప్పదయిన, 

ఏసా (పార్థ నా= ఈ పండికోలు, త్య్ఫ్టతు= అటుండు.గాక, చి. తాకొ_ చీ న్టిత=తలంప 
బడ్ _ ఉపస్థితాక=వచ్చీ నవారి”, నః= మమ్ము, నాది పనిగొము, కిం కరవాను = ఏమి 

చెయుదుము ? 

తా __పఫ్రోనీ ఓ భగవంతుడా మే నుడిగిన విషయము గున్యా మగుటచేత సులు 

వుగా మాకు చెప్ప రానిది గావున దానిని చెప్ప నక్కు._అిలేదు నీవు తలంచినంతట వచ్చి 

సట్ర మమ్ము పనిగొమ్రు మేము ఏమి చేయవలయు మో ఆనతిమ్హు. 
వ్యా అథ చేతి. అథవా హే చేవ సునువాతీ గుహ్యూతమత్వా దతి 

దుష భ త్యథకఖి ఏహి (పాథక౯నా నిజరూపనిరూపణ పా థ౯కానా, తిస్టతు కింతు 
చినిన చిన్తితా వోపస్టితా కి నితో పస్థి ఆ స్తా స్నా౭స్తాం, సావు బ్యా ధ్యాజ్ఞా 
పయ, కిం కరవావు * (వొాథ౯నాయాం లోట్ _ అల మ్మపస్తుతెన - (పస్తులే తావ 
న్నియు జ్ శే త్యభ౭౯ః 

అధ మాళిగత స్వ్యెన్షో కిశదై. ర్షశనాంకుభిః 
ఉపచిన్య౯ (సభాం తనం (పత్యాహ పరమేశ(రః, 95 

టీక, ఆభ=అంతటు పర మెశ్వర $= శివుడు, వకొళిగత న్య = సిగను పొంగినటి 
(సిగయందలిి, ఇన్లోః= దంద్రునియొక్క, తన్వీం=కొం చెపాట్సి కా_న్టిం= (పకాళమును, 
పిళ దై $=శుభ్రములయిన్స ద, .ఖిః - దళ న-దంతేములయొక్క.. _ అంశుఫిః = కిరణముల 
“వేత ఉపచిన్వకా=పెంచుచు, (ప్రత్యాహ=ఉ తరము చెప్పెను, 

తొ. అుతట్క, పర సుళ్వరుండు శుభములయిన తన దంతములకాంతివేత సిగ 
యందలి నెలవంకయొక్క_ కొంచెపాటి కాంతి వృద్ధి వాందాొచుండంగా, ఆమునులకొో 
ఇట్లు ఊ తీరము నొ పంగను 

వ్యా -- ఆ కతి. అథ, పరమేళ్యరో, మౌ లిగత్ర స్వే, _స్తన్వీ మళల్చాం - 
క లానూ(తత్వా దితి భావః, (పఫాం కా న్లిం విశదైః శుభ, ర్హశ నాంశుఫ్కరు పచిన్యకా 
నధ౯ణ౯యక,, (పత్యావా (పత్యు వా చే త్య థ౯ః 

విదితం వో అరుణా న న మె "కొళ్చిత్. (పవ్భ తేయః, 
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నను మూరర్తిభి రష్టాభి రిల్లంభూతో=నసి! నూచితః 26 
క (కౌ మునయః = ఓ ean. మే (ప్రవృత్తయః = నాయొక్క 

వ్యాపారములు, స్వార్ధ న యథా = నాకొజకయినపి కా వని, వః విదితం = మోకు 

ఎజబిక్క నను = ey అహ్టైఖిః మూ  రిఖి;= ఎనిమిదిరూ పముల చెతి ను, ఇల్గం= ఈ(పకార 

మును భూతః = పొందినవాండను గ్రా సూచిత; అస్సి = శెలుప[ుడినవా(డనె 

యున్నాను. స్ట 

తా...-ఓ మునులారా నా వ్యాపారములు ఏవియును నాకొజుకయినవి గా వని 

మోకు ఎలుక వడుచు నే యున్నది మటీ పంచభూత సూర్య ఇంద యజమాను ల నెడియెని 

మిది మూ ర్తులచేతను పరార్థ పరాయణత్వము నే పొండియున్న వాడ నని స్ప్వము గా 

తెలియవచ్చుచువ్న దెం 

వ్యా. విదిత మితి --- హా మునయః కాల్చి దపి మ (పవృ త్తయో వ్యా 

పారా స్వాధా౯ న భవన్తి యధా తధా వో యుషాకం విదితం వాక్యాథ౯ః 

కమలా * బుద జ్య స్టథ౯ త్వా ద్యత౯మాే క్షః- తదోగాత్ వష, (పవృ _ల్రపా రాఖ్య౯ 

(పమాణ ఖ్. _ అస్రాఖి రూతి౯ శి రిల్లంభూతే ఇమం [పకారం పరాభ౭౯ పవృ త్రిరూపం 

(పొ_ప్హః ౫ భూ (ప్రాప్తా! ఇతి ఛాతోః కత౯రి క్ష, నూచితో జ్ఞావితోఒస్మి - నుత 
మూతి౯ చేస్టయా 'స్వపారాథణ్యా మను మేయ మి త్యథ౯; 

శో 

మా మెల తృష్టాతురై ర్భఫస్టం విద్యు ల ats బాత కె ః 

అరివిపక్ళ్కతె వైః పనూతిం (పతి యాచితః, 27 
టీక సః అనాం= అట్ట "నేను, తృ, Bs _ త్సస్థా = దస్ఫ్టీచెత _ ఆతు [= 

కడితములయిన చాతకైః = వానకోయిలలచెత, వృష్టిం = వానను, విద్యు తాక ఇవ= 

చమేఘుడంబో కె అ లేక - అరి == = శ తువుచెతే ప విప్రకృతె త = వాధింపంబడీన, 

దేవైః= సురలచేత, (ప్రసూతిం (ప్రతి = పుత్తోంత్స్చాదనము నిమిత్తము యాచితః = వేయు 
కొన6ంబడ్నవా6ండను. 

తా అట్టు స్వాభానికము గానే ప రార్థపరాయణుండ నైన నన్ను, దప్పిచే కీ డి 

తములయిన వానకోయిలలు “మేఘునును wa వేండినట్లు, కతువుచే చాధింపంబడిన 
వానై సురలు (తమకు రతుకునింగాా పుత్తు9 నెకనిం గను మని వేడుకొన్నారు. 

వ్యా+---నో ౬హమితీ,. స పరాథకావృ త్తి రవాం తృస్ణాతునై శ్చాతకై ర్వ్భృష్టిం, 

విద్య తాక మేఘ ఇ, వారిపిపకృ తైః శతుపడి తై, రైబెః, (పసూతిం పుత్తోంత్చాదనం 

(ప్రత్తి యాచిత, * యాగతే ద్దహాదిత్వా దృపథా చే కరణి _క్షః 
rm ప్రమాణతానవవికతమువవవాలల. 

చా 



అ అ పస రః, | పుష్టుస్సర్ల క 
అత ఆసారు మిచ్చామి పార్వతి మాత జన చే, 

౨ న్న శాత 
ఉత్స త మె హవిర్భొక్కు ర్యజన్నూన ఇ వారణిమ్, 2 

టీక,.___అత; = కావున, ఆత్మ జన్మ నే = పుత్తునికొజిక్కు పొర్యతీం = పార్వ 

తిని, యజమాన్మ = యజాంచువాడు, వావిభో౯ కః = అగ్ని యొక్క, ఉత్ప త్తయే = 

పుట్టుక కొక, అరణిమ్ ఇవ = నిప్పు (తచ్చు కొయ్యనుంబో లె, ఆవా హమ్ జ సంగ 

హూంచుటకు, ) ఇచ్చామి కూ కోరుచున్నాను 

తౌ దేవతలు నన్ను ఇటు pe ంచినారు కావున, నను యజమా శు ను 

అగ్నిని పుట్రంచుట క్రై ఆరణినిందోతె శ్ర ప్రుకురని పుటం దుటకై పార్వతిని 'సంగహీంప( 

వ్యా --అత్ ఇతి._...అత్తః సుర ప్రార్థి తశ్వా ద్దేతో, రాత్ర జన్య నే పుత్తాాయ - 
ఫు త్తి ముత్పాదయితు మి త్య్తః గ “కియాగ్థాపపదన్య - ఇ త్యాదినా చతుర్ణి పార్వ 

తీం, యజమా మో యషై * య ఫూజ్ యజబోః కానక ఇతి కానన్నిత్వయః, వావిర్శో క క 

రన్న రుత్సత్తయే, ౬కణిం మన్గనదారువిశేస మివ - ని. “నిర స్ల్వదారుణి త్వరణి 
జారి రయ శర 

గవయోః* ఇ త్యమరః, ఆవార్తుం సంగహీతు, మిచ్చామి 

తా మస దకే యుసూవి రాంచితసాం హి ల య. స్ట భి ఫచిత వ్యూ హిమాలయః, 
ఇ” అన రం అపి లు వికయాయె న కల్చ్వై సంబన్హాః సదన్యు. తాః 29 

టీక యు.ష్వాఖిః = మాచేత తాం = పార్వ 
తిని హిమాలయ; = పొమవంకుండు, యాచితేవ్యః = వెండయబడవలసినవా(డు , (ఏలన), 

స .తౌః - సత్ = సాధువులచెత _ అనుష్ట్రి, తా; = కూర్చుంబడిన, స = వియ్య 

ఘ్లుల్కు మిక్రియాయె = వికటించుటక్కు న కల్పే = ఏర్పడవు 

తా __-మాకు పార్వతిని ఇ మని మీరు హిమవంతుని వేండవలసీనది మోరే ఏల 

వేండవలయు ననగా, సత్సురుషులు కూర్చిన వియ్యములు పీమ్వట విక టిం పవ. 

వ్యా _--లా మితి న దర్జె౬స ,క్సయాజ, నిమి మి శే నతి, యు ష్షాళి, సాం 

పౌర్వతీం, వీమాలయో హలా ల “యాచికక్యః * యాచే ధ్టుహోదిత్యా దప్రధాశే 

కర్మణి తవ్య(పత్యేయః, ఆవశ్యకం చెత ది త్యాహ _ సద్భిః నత్చురుకొ., రనుస్ట్రి తౌ & 

సంసుటి తౌః, poe యా నాదయోా, విక్రీియాయె వె కల్యా త్పాదనాయ, న కల్పే 

న పర్యాప్నవన్తి - న సమర్థ ఇ త్యర్థః *అలమస్థయో గా చ్చతుర్దీ 

ఇ 

న ఛాహం లౌల్యాత్ (న్ర్రీయ మిశ్బామి కిం తు దేవోఫకారాయ -య ట్యేవం 
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walla ఫిద్యమా సేషు కీంమగిరే; శిలాళభూత న్య క న్యాపరిణయేచ్చా కథ నిక్కు 

స ఏవ మే కాఘ్యసంబస్టైాజ(త్రభ వా స్ నిమయవా ని త్యాహ. 

ఉన్న లేన సి స్థితిమతా ధురో ముద్వనాతా భువః 

తేన యూోూబితన సంబన్గం విత్త మామ ప్యవణ్చితమ్, న 

టీక....ఉన్న లేన = ల మాన ((పసీస్ధ (డు ననియు), స్థితిమ శా జన్సిల్తు 

కడ కలవాడును భువః = భూమియొక్క, ఫారమ్ = బరువుకు ఉఊద్వవాశా' 

మోచువాండును, అగు తేన = ఆహీమవంతునితో, యో. -=న్ట౦ం = యోజిత్ = = హర 

బడిన - 'సంబనరి = చుట్టటీకముగలవానిని) మామ్ అవీ ౫ నన్నాను, అవబ్మికం 

“మా'ససపోని వానినిగ్యా పి త్త = ఎటుంగుండు, శ 

శా.._నొప్పవాండును నిలుకోడగల వాడును భూలోక నిర్యాహకుండును ఆ / 
నాతనితో చుట్టజీకము కలుగుట నాకును భాగ్యమే యని యెజుంగుండు. on 

వ్యా, ఉన్న శే శతి... ఉన్న తేన పొంకునా ప్రసీద్ధేన ద, గండకీ క 

హైవతా, భువో, ధురం భార, ముద్వహతా నిర్వాహశే ణే త్యభకః లేన కమల్ 
Ti) het 

ఖో 

చవర 

టి సంఘటిత, సంబ న్లో యానసంబన్లో - యస్య తం, నం వు, ప్యవణ్నీత |; ము వ 

మోహీతం, విత్త జానీత * “విద జానే ఇతి ధాతో గోట్. bs. 

వా ఎటు తపా కలే 

తేహిలా స కీరి వాద్య ఇ త్యాశ ద్యా-న్టహా. ప్ 

ఏవం వాచ్య స్ప క న్యార్థ మితి ఫూ నోపదిశ్య లే; 

aa మాచార మానున స్త్ పొ సాధవః. 

= ఎందుచేత ననలాా సాధవః = HEREIN ఛభ,+..తేకు..భ్రవర్' = a 
ron రచింపబడిన, ఆచారకొ = నడవడిని ఆమన న్టి = "నేర్చుదురు. . 

తా.._కన్న్నె నిచ్చుటకై, ఆ హినువంతునితో, ఏవిధముశా చెప్ప కలయ శె 
చేను మోకు ఉపదేశింపను. ఏల యనగా సతీ రూపమగామోరు రచించునట్లి యాః 
చారమునే విద్వాంసులు ఇతరులకు ఉపదేశింతురు. కావున ఎల్ల వారికిని ఆచార 
నేర్చునట్టి మికు ఉప దేళ మ నావళ్యకము గదా. 

బ్యా. ఏవ మితీ._ క న్యాథకాం కన్యాపదాణాయ స హీమవా “నేవ 
వాచ్య ఇత్కి వో యుస్నభ్యం, సోపదిళ్య తే కతః, హి యస్త్శాత్్ పఫాధనో జ్యా 
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ఛవద్భిః - (ప్రణీతం స్మృతీరాపేణ నిబద్ధ మాణార్క, మాదున న్త్యుపదిశ శ్రీ, న హి స్వయ, 

se పరోపచేళ మెపికు స్ట ఇ త్యథ౯౪ ' 
శక శి 

ఆర్యా౭_ప్యరున్గతి తత వ్యాపారం కరి మహా౭ాలి, 

(పాయె క్ తే వంవిథే కార్య పురస్ట్రాణాం _పగల్భళ. 82 

టీక. ఆర్యా = పూజ్యా రాలయిన, అరుస్థతీ అపి = ఆరుంధతెయు, తత్ర = 

వివాహాకృత్యమందు వ్యాపారం = సాయమును, కే ర్తుం = చయుటక్సు అగ తె = తగు 

నుం (ఏలయన), (పాయణ య తణు-చు గా, ఏవంపిభే కూ ఇట్ట, కార్య = pre 

పురస్ట్రీణాం = కటుంపీనులక్కు (ప్రగల్బతా = "నేర్పు 

తౌ _-- ఆరంచో తమ్మకూడ ఈపనిలో తోడ ఏడదవలయూును ఏ; ఏల యనగా తేజు 

చుగా ప్రీలతో సంబంధించిన యిట్టి పనులయందు చ్రలకే "నేర్చు అధికము, 

వ్యా —క ్యతి. — కర్వా పూజ్యా, ౬రున న త్యిపి, తత్ర వివావహాకృ్ళ తే వాస్ట 

పారం సాహాయ్యం కర్తు మపహా౯ ౯తి, తధా హొ ప్రాయేణ (పాచుశర్వే, 'చెవంవి'ఢే కార్యే 

వీవాహాదికార్యే - దుర్భట ఇత్యథ౯ ౪, పురన్ట్రీ)ణాం న - ని, “స్యా తు తు 

కుటుమ్చినీ పురన్ధి)ఃి | త్యనురః, ప్రగల్భతో చాతుర్యము , ((పధా నేహ కృ తెరహు 

చ్ర్రీణా మేవ భుటనాపాటవ మితి భావః. 

తత్ (పయా తె" పధి పస్థం సిద్దయ ఫామవత్సురమ్, 

నుహాకోశే వపా లబ కొ సజ్షమః వునరేవ నః, విక్ర 

టీక. _తత్ =కాన్రన్క ఓపధి(ప్రష్థం = ఒపధ్నిప స్టమను (యెర్సి, హిమవత్ పురం= 

హిమవంతుని నగరమునకు, సిద్ధయే = కార్యము కం, (ప్రయాత = తర్గలుండ్యు' 1 

అసిక = ఈ) మ...లే---మహాకోశీ = మహాకోశియ' నెడు నదియొక్క- - (పాలే = 

దరియందు నః ఫునః సంగమ; = మనకు మరల కూడిక. 

తా. --కావును మూరు పహామకంతుని నగరమునకు ఓపధి పస్థమునకు: పాండు, 

కార్యము "నెజ వేర్చుండు , మరల నిట నీ మహాకోశీనదిదరిని నన్ను 6 గలసికొనుండు 

వ్యా. తే దితి తి కనా త్కా..రకణా, దోపి ప పరర నామ, ఏ *మవత్స్నురర 

హిమవన్న గరం, సిద్ధయే కార్య సిద్ధ సభాం, (పయాత గక్ళక అసి కౌ ఫురోవతి౯ని, 

మహాకోశీ నావు కత్రత్యా ౩ కాచి న్నదీ తస్యాః -(ప్రపాతే ధగా చేద _ సా నది యత్ర 

* పతతి కస్త న్ని త్యథ౯౩ ల ని పపాత 'స్త్వతటో భృగు ల త్యమఘరః సూ సాక ర్క 
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శ్లో 

త్స్య్యామా త్యథ౯:, 
ళు 

తసి౯ సంయమినా మాదే జాతే పరిణయోన్నుఖే, 
జహుః పరిగహ పీడాం |పాజాపత్ళా _స్తపస్వినః. 84 

టీక. సంయమినాం = యమోగులలో, ఆడ్యే = మొడోటివాండెన, తేసి కా == 

ఆ యీళ్యరుడు ప ఖే పరిణయ = వివాహమునకు - ఊన్ముఖే = ఊత్సుకుఃడ్ను 

జాతే = కాంగా, (పాజబాపత్యాః = (బహా'సంబంధు లయిన ((బహాప్రుత్సు లయిన 

తపస్వినః = బుపుల్కు ప... డాంపరిగ్గవా == ఛార్యలచెం గలిగిన _ (వీడాం జ 

లజ్జను, జహు = వదలిరి క 

తె. _యోాగులలో. నగగణ్యుం డయిన యిీశ్వరుంట వివాహమునకు కూతు 

కండు అగుటంబట్టై తాము వివాసామాడీనంచుల చై నలజ్ఞను (బహవుళ్ళు లయిన ణా 

మునులు వదలిరి. 

వ్యా, --- తసి న్ని తి. — నంయమినాం మోగి న్యా మాద్యే, తనీ న్నీ శక 

పరిణామోను ను ఖే వివాహాోత్సుకే, జాతే సతి, (ప్రజాపతే రమే ప్రాజాపత్యాఃవ్యావుత్తా ( 

వ క్యథః ౭ తపస్వీ మూ నా?! పరిగ హై; పత్నీ భి _ రష డాం ఒం గాహళాస్థ స 

నిమిత్తా మి త్యథ౯: వ! “పత్నీ పరిజనా డానమాలశాపాః పరిగ్రహః ఇ క్యమరః! 

శ జహు _్యత్యజుః - జహోతే ర్లిటి రూపమ్ న హీ నమానగుణదోపేము (వీడాగమో, 
౬ స్ఫీతి భావ; 

rr 

తతః పరను మి త్యుక్యా (వత '్థె మునివముణ్ణలమీ ; 

భగవా నవి సంపా _ప్పః (పథమోద్దిష్ట మూాస్పదమ్, 
టీక. తతః = తర్వాత ము ..లం=ముని = బుపులమయొక్క - మజ్దలం జీ 

సమాహాయు, పరమమ్ ఇతి ఉక్తా్యా = వల్లె అం పలికి, (ప్రతస్థ జ తేదలెను 5 భగచాకో 
అవీ = ఈశ్వరు(డును, (ప ,స్టమ్ - (ప్రథమ = తొలుత . ఊద్ది స్టన్ అ ఉఊద్దేశింపః 

బడిన - ఆస్పదం = తావునకు, సంపా _స్పః ఇ పోయెను. జ్ర 
తా... అంతట ఆమునీందులు అందులకు అంగీకరించి తరలి; శణ్వరందడును.! 

తాను తొలుక తఊద్దెశించిన యామహాకోళీతటమునకుం బోయి యట ఆజచురు నూదో / 
చుం జొళు 

౯ 

DP Wh — శత ఇతి, అాశాకావాణుు. తవో౭క _న్టరం ముని మార్ణాక్టి 



పస స్క రః, 951 
(| అ ౧ 

పరమం మతమ్ ఇ త్యమరణ (ప్రతస్థే భగవా నీశ్వర్ఒపి, (కథ మోద్దిష్టం పూర్వ 

'నంజశేచిత్కు మాస్పదం వష మహాకోశీ ప్రపాతం, సంవ్రా _ఫ్టఃః 

తె వాకాన వుసిశ్వాను ముత్పత్య పరమర్శ యః 

ఆసేదు ర్ పధ్మిపస్థం మనసా సమరంహాసః 96 

టీక _మునసాొ = మనస్సుతో, సమరంనా'సః - సమ = 'సమానమయిన - 

రంవాసః = వేగముగలవారయిన నేవ = ఆమహారద్దులుకు, ఆ ..మమ్ - అసీ=క' ల్తివలె- 

శ్యామమ్ = నల్లనిదైన్స ఆకాశమ్ = shank ఉత్పత్య=ఎనసీ ) ఓపధి(ప్రస్థం== 

ఒపధి(ప్రన్థ మను పేరి హివువ దాజధానిక్కి ఆసేదుః= పోయిరి. 

తా అంత మనో వేగమున నామహామునులును క త్రివంటి నలుప్రగల యాకాళ 

మునకెగసీ హీమవంతుని రాజధానియయిన యోపధథ్ధి ప్రస్థనగరమునకం బోయిరి, 

వ్యా --- త ఇతి _ మనసా సవమరంహూనో మనస్తుల్య వే గా, స్తే పరమషకాయ్య 

శ్చ - పూర్వన్లో కో శేశ్వర సముచ్చయా థ౯ శ్నృకారః _ అసవ - చా రిమం నీల మాకాళం 

ఖం (పు త్యూత్చ, త్యాహపధిప్రస్థం హీమవత్పుర, మాసేదుః - సద్యః (పాపు రి త్యగ్థ 8 

ఇతః పరం దశఫిః న్ కె రోబధిప్రస్ల మేవ వణక౯ాయలి,- 

అలకా వులివా యోాస్టీన వసతిం ననుసంపదాం 

సట భిహ్యన్దవమనం కే ల్వె వోపనిపెలితమ్ వ్ 

[ఈ కిందిన్లోకములందు ద్వితీయాంతవి శేప ఇమాలు (ప్రథమా తెనింగింపం బడీినవి.] 

టీక --(ఆయోపధిప్రస్థమ్ము, వసుసంపదాం-వసు= ధనముబయొక స-- సంప దా౦= 

సమృద్దులమి, వసగికు=తానుఅయిన, అలకామ్=కు బేర రాజధానిని అతివాహ్యూ=కొనీ 

స ఉప వేశిత మివ= ఉంపంబడినదో యనునట్లు డెను, (అస్త్ర స స్వ * నం-'స్వర్హ= స్వ 

'సముయొక్క_ - _అఫిప్యున్ట = అతిరి క్తజనముయొక్క_ _ వమనం = వెడలించుటను, 

కృత్వా= చెసి, ఆ పని'ేశితే మివ==(ప వేళ వెట్టంబడినదొ యనునట్లు ఉండెను, 

తా _-హీమవప్ంతుని రాజధాని యగు నాయోపధి(ప్రస్థము, ధన సమృద్ధు లకు 'తౌవల 

మయినయలకానగరమును కొనితెచ్చి యటంబెట్టి 'స్వగ్రమున కెక్కువ యయిన జను 

లను అచట కాంపురము, వెట్టినట్లు ఒప్పుచుండెను._అలకను మించినధన రాసులును, దేవ 

తలను మించినే జనులును గలిగి శోభిల్లు చుండె నని ఫా 

వ్యా+--- అలకా మితి — వసుసంపదాం దనస సమృద్ది-నాం, వసచీిం స్తాన, మల 

* శాం కుబేరనగరీ, మతివావ్యా ఎ పరిచ్చి బ్యేతి యావత్ , టేపని-బేశితమివ స్థితం, తథా 



న్నా కుమారసం౦ంభ వే 

స్వగ్నణ్గా - స్య్యాఖిప్యన్లోఒ తి నేక; అ అతిరి క్షజన ఇచి యావత్ _ తని - వమనం న్మి 

సారణం కృ త్యోపనివేశిత మివ స్థితమ్ ఉభయ (తావి కాటిల్యః - వి. “భూతపూర్వ్య 
మభూతవూర్యం వా జనపదం పరబెశాపవాహౌన స్వటబేశాఖివ్యన్నవమనేన వా ని చేశ ' 
యీరత్ ’ ఇలి, అలకామ రావ త్యతిశయిత మ. | మి త్య థణాః 

1. జీర. ప్ నన న గడ సోత న పం న్యవా_నృ్వ్వలితె పథి న 

బృహన్మణశిలా నాలం గువా నవ్ మనోహార మ్. రర 

టీక గ. + ప్పం - గద్దొ=గంగయొక్క. - (సోతేః = (పవాహములచేత _ పరి 
తప్తం = చుట్టుకొనయడినదియు వ**=ధి - పప = [పాకారములయొక్క - అదన్దః . 
మధ్యను ఎ జ్వలిత = వెలుంగుచున్న - ఓపధి=తీ గలు గలదియు, బృ. -లం = బృహత్ = 

గొప్పవయిన - మణిళిలా=రత్న పుజాలయొళ్క్ళ_ _ సాలని=(పాకారముకలడియు, (అందో 
వలన నృ గుపౌ అపి == (థూకారమందు సయితము), మమోపహారమ్ = సుందరమును లీ 

స్లో 
గగ 
p at 2 
Heer, 
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HAT rd 
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(గా నుండె ను, 
| న 

లఅె.---దానిక్ గంగా పవావాములే కందకముగా నుండెను. అందు (పొ కాళము 
లోపల తీగలు (పకాకించుచుండుట చెత ర్నాతులయందును సంచారము సుఖముగా 
నుండెను. గొప్పగొప్ప రతనంపుజాలచే కట్టంబడినందున (ప్రాకారముసయితీము రమణీ, 
యముగా నుండెను > 
2 వ్యాంా గ బ్లైతి.- గడ్డాయాః - (స్రోతోోభిః ప్రవామైోః - పరిశీ స్థం పరి” 
చేష్టితం - తె రేవ సపరిఖ మి త్యథణ్క వప శ్నయః - (పాకార్నవెళ్య మితి యావత్ _ 
ని “స్యా చ్చయా వప మ స్ర్రీయామ్' ఇ త్యమరః - త స్వా మళా్యే - జ్యలితాః ' 
ప్రకాశమానా - ఓీషధయో- యస్య త _త్తథో క్షం - జ్వలిళ "పధిత్యా (దాత్రీష సం, 
బారిణోం 'దీపనిరపేకు మి త్యేథ౯ః, బృహ ద్విఫులో _ మణిశిలానాం మాణికానాం | 
సాల? (ప్రాకార య యస త త్తథోశ్ కం _ ని, “పాకారో వరణ సాల ఇ త్యవరః, ! 

Hea sl 3 సే జ శో jm, అతే ఏవ గుప్తా వపి సంవరణేఒపి మ సోహారక్ _ అక్క తీమదుగ౯ాసంవరణ మితి పోప్ 
స్టో “ఈ జ్ఞ 

శే 
న 

జితసంపాభయా నాగా య; Gables వీలయాూనయః, శక 4 శీ 
న త లీ! 

౪. , యశః కింన్రురుపా? పొరా యూమీతో వనబేవతా, as, AE 
టీక,..__య।త = ఎందు (అందు) , నాగాః ఇ ఏనుంగులు్కు జిం, యః =. జీరా ' 

జయింపయిడీన - నింవా = సింవాకుభలని _ ఛయ్లాః డా వెజిత్రుగలవి ఏ, అశ్వాక క్యా 
గజములు క ల్లరానయః = బిలయు..2 ్షక్సరణన్య్యగా ల అవి, సీ యక్షా కనా జక్కుల ఎన, 



ప తా వు స్స రః వరకి 

కింప్రరు పా? == కిన్నరులును పౌరాః = ఊరివారు, వనదేవతాః = అడవిదేవతలు, 
యోషితః = చ్రలు. 

తా --ఆ యోపధిప్రస్థనగరమంద్రు హిమవంతుని (పభావముచేత్క ఏనుంగులకు 

సింహూములవలన భయము లేదు; ఆంద లిగుజ్జములు విలసంభ వములుూ (ప్రజలు జక్కులును 

కిన్న రులును, త్రైలు వన దేవతలు; ఆంతియ గాన మనుష్య, స్రీలు గారు, 

వ్యా జీ తేతి,_ యత్ర పున నాగా గజా జితం సింయహేాబ్యో భయం సమె 

సే తధోో కాః - సింహాధికబలా ఇత్యథ౯: - నాథ స్తు “పదం తు హెర్మసుతిధాతర కమ్” 

ఇ 'ల్యతద్విరోధభయాల్ “వీత వీత భయాకి ఇతి పపాం _ తధా న భేతవ్యం తత్ర వన 

గజూ'నాం సింహాహతత్వాఖిధా నాత్ లా అత్ర ల తోపధి ప పామవన నృహిమ్నా 

వీంహాతలిశేక'సంభ వే నావిరోధా దితి _ *విశవీితకఛయాఃి ఇతి పాలే వీతం విగతం వీతాత్ 

పా దాజ్బు_శక మ౯ భ్యాం న యేసాం తే తధో కాః - స్వభావపినితా ఇ త్యథ౯:- 

ని *“పొదకమ౯కయుతం (వోక్త కం యాత ముజ్యు_శవాగణమ్ - ఉభయం వీత మాఖ్యా 

తమ్' ఇతి యాదవః, అక్వా, విలయోనయో బిలసంభవాః - అన్యత్ర తు నత చలీ 

వైచిత్యమ్ి - ఊక్షం చ 

వి “అమృతా ద్చాప్పుతో వహ్నే క్వేచెభ్యో అజ్ఞా చ గ రతః, 

సామ్నో హయానా ముక్పత్తిః సప్తథా పరికీతికాతా? ఇతి, 
యమా; ప్రసీర్ధాః, కింప్రురుసాః కింనరా శ్చ పౌరాః ఫపురజనా;; వనదేవతా ఏవ యో 

షితః - న తు మానుప్యు ఇ త్యేథ౯ః, 

శిఖ రాస క్షమేఘానాం వ్యజ్య నె యత 'పెళ్ళనామ్ 

అనుగర్జితసందిగ్నాః కరణా రురజస్యునాః 40 
యు ఆశీ 

 టీక,-య(త్ర = ఏ (ఆ) నగరమంద్యు శి +. నాం - శిఖర = ఆగ్రములయందు - 

ఆస_క్ష = తగులుకొన్న - మేఘానాం = మబ్బులుగల వెన, వేశ్లనాం = ఇండ్లసంబంధ 

మయిన, ఆ వ - అనుగర్జితే దు (పతిధ్యనులతో వ సంకా? = +సంశయింప6ంబడీన_వె, 

ము... నాః - మురజ=మృద౦ంగములయొక్క_ - స్వనాః = ధ్వనులు కరణి! = దెబ్బల 

చక, వ్యజ్య ౫ = స్ఫూటీక రింపంబడుచున్న వి. 

తా __అందలిమేడలు మేఘమండలము నంటియుండుటం బట్టి వానియందు 

సంగీత వ్యాపారమున వాయింపంబడ్న మృదంగముల ధ్వనులు ఆమేఫఘుముల యులు 

ముల. | పలిధ్వనులో మృదంగభధ్వనులో యను పందేవామును గలిగింపలగ్వా నా స్రతౌడన 

విశేషములు మనస్సునకు బోధపడినంతట ఉలునుల్నప్రంిధ్వనులు గాను మృదంగధ్వనులే 

* యని, స్పష్ట పడును, -- . i 
సో 

fees క 
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వ్యా శిఖ శేతీ - యత్ర ప్రర్కే శిఖరే స్వూసకా మేఘా య్షాం తేషాం 

వేళ్ళ నాం 'సంబన్లి న అనుగజి౯ా తాని (పతిగజికాతాని - గో కీ సంద్యా, మురజస్వనా; 

కరమై స్తాలవ్యవస్థాపకై సాడనవిశే షై - తదుక్ష్తం రాజక న్హక్చ్సేణ - 

వి *నృత్యవాదితగీతానాం [(పయోగవళ భేది నామ్, 

ఫరనం తాడనం రోధః కరణాని (పవత లే.) ఇచి 

యత కల్ప [దుమై “కేవ విలోలవిటపాంళు కెః 

గృసాయ_న్ల పతా శ్రి రపౌ శాదరనిరి తా, 41 
టీక, యత్ర = ఎందు (ఆప్రురమున్చి, వి ..3ః - విలోల = డలించుచున్న _ 

వితుప = కొవ్వులయందలి మ అంకు క; == వలిపములు గలవెన్త క ల్చ(దుమైః ఏష 

కల్పవృకే.ములచెత చ్చే అ...తా - అపౌరాదర = పౌరులయొక్క (ప్రయత్నము లేకయే _ 
నిర్గితా = రచితమయిన, గృ. -(్రీః - గృహ = ఇండ్లయందలి - యన్ష్ర = జంత్రము 
లందలి - పతాకా = మెక్కె_ములయొక్క_ - (ఢీ8 = సొంపు (సంభవతి = సమే 

తా. ఆపట్టణమందు ఇండ్లయందు పౌరులు యంత్రములనే చలించు పతాకలను: 

ఎ త్తే నక్కల లేకుండ్క కల్పవృకుముల కొ మృలయందు గలించుచుండు వలిపముశే ఆసోం 

ఫును సమకూర్చు ను, 

వ్యా -- య (బేతి... యత నగరే విలోలాని చష్వలాని  విటెపీ స్వంశు 

కాని యేసాం _తెః కల్చదు మై శే వాపౌరాదరేణ పౌరాదరం వి నెవ - నిమికాతా - 

ఆయత్న సీ ద్ద త్వథ౭౯ః, గ్నౌహెహ యాని _ యన్తా౪ అణ్యాధారదారూణి _ కేసు పతా 

కా సాసాం (శ్రీఖ సంభవ తీతి శేషు, తత లమ్బామ్బుర"8 కల్పతరవ ఏవ : వెజయ 

నషి ఇతీ సంభావ్య న్ల ఇ త్యథ౯ః. క్ష్ 

యత స్పట్కహే ణు నక్త మాపానభూమిషు ం 
జ్యోతిషాం (పతిపిమ్బాని (పొవ్నువ న్గ్యుపహార తామ్, శ్రీ 

టీక..___.య(త్ర=ఐందు (ఆపట్టణమందూ), నక్తం = ర్యాత్రియండు, సృం మ =. 

స్పటిక = పటిక రాలయొక్క_ _ వార్తే షమ=-మేడలయందు, ఆ,.,నూ_ అపొనజుపోొన క్ట 
గోష్టియొక్క_ - భూమిషు = (పదేశములయందు, జ్యోతిషాం = నతు త్రములయొక్మో. || ' 
(పతిబిమ్బాని = (పతిచ్చాయలు, ఉపహారతాం = (వూన్రలయుక్క_ గాని మే త్రేయుల జ్ 

ము! 

LE 

ళో 

hms eyes: 
A న టా! 

యొక హాగాన్సి ఆపృ్పనముయొక_.ఫభావమును, (పౌఫ్న్మవ చని ఆ పాందును. Re FE 
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| తా. ఆపట్టణమందు. మేడల్నవెతలముల పౌ నగోష్టులయందు పువ్వులను గాని 

ము తేములను గాని రాపహో క చల్ల నక్క అలేదు3 ఏల యన, మేడలు స్ఫటిక మణ 

భుయము లగుటవలన ఆశెకలములందు. కలుగొనట్రిన కుత ప్రలిబింబములే ప్రప్పోపహారము 

వలెను ముకోపహారమువ లెను శోభిల్లుచుండుకు 

వ్యా --య (శతి. “లాయ (తై పుర న క్షం రాత”, సృటికవార్మై న బ్యూవాన 

భూూమిషు పానగోసష్ట్రీ ప్రజేశేషు జ్యూతిపాం నక్షశ్రాణాం, (పతిబిన్న్చూూ న్యుపహార తాం 

ఫుష్పోపహారత్వ్వం వకౌ క్రికోపహారత్వం వ్యా (ప్రొప్పవ న్లి 

య (తౌపథ్మిపకాశేన నక్తం దర్శితసంచ రాః 

అనభిజ్ఞ _స్తమిసాోణాం దుర్గి నె ప్యుభిసారికాః 48 

టీక యత్ర = ఎందో (అందు దుర్చిచేస = మబ్బుగమ్మినదినములందు, 

నక్తమ్ = రా(తేయందు, ఓ. స ఓపధి = తృణజూ్యూతులయొక్క._ క: (పకాశేన = 

వెలుతురుచెతు ద .+రాః=దర్భిత = చూపబడిన - సందరాః = దారులుగలవానై, 

అఫి పారికాః = కాంతునియెడ శేగుచెలువలు, తమి(సాకాం = చీకటబులను ఆనఫి 

= ఎఅ(యగరు 

తా... ఆపురంబున మబ్బుచే చీకటి గమిన ర్నాతులయందు లతావిశోషముల 

వెలుతురుచెత దారి స్పస్టముగా తెలియుచుండుటంబట్లి అభిసారికలు చీకటి నెజుంగక 

యే తనుకాంతుల కడ కగుదురు 

వ్యా య (కేతి యత పుశ్కే దుర్జిచేష మేఘాచ్చన్నదివసేష నక్త 

మోషదధీచాం త్పణజే “తి పొం) (పకాశేన, సం వర న ఏఫి రితి సంచరాః పన్హానః ఫా “గే 

చర 'సంచర-_ ? ఇ త్యాదినా ఫం పత యాన నిపాతః - దర్శితసంచరాః (పకాశితమాగ్రా, 

అభిసారొకాః కాన్తాథి౯న్యః - ని *కాన్తాథి౯నీ తు యా యాతి సంశేతం సా ఒభిసా 

రికా? ఇ త్యమరః) తిమిస్రాళళ'0 తవముసాం * కృదో గా త్కు_మ౭౯ణి వష, అనభిజ్ఞాః 

తమాంసీ నాఖిజాన న్తీ తథ౭౯ః 

యావనా_న్గం వయో యస్మి౯, నా_న్లకః కునువూయుధాలత్ , 

రతిఖిదసముత్సన్నా స్మి దా 'సంజ్ఞావిస పర్య్యయః . 44 

టీక __యసీకా = ఏ (ఆ) పురమున, ps = (పొయమ్సు యౌ, స్తం 

యౌవన = జవ్వనము - అన్సం = హద్దు గాంగలది, ( అమ, కుసుమూయుథాత్ = 



956 కుమారసం౦ంభో వే, 

చేతనగు - ఖీద = (శ్రమవలన - సముక్సన్నా = వుట్టినడైన, నిదా = న్మిదయ్చే సం .. 
య సంజ్ఞా = (బైత్ నముయొక - Dugas = 'నొశము 

తౌొ,__ఆప్రురంబున ఎల్ల వారికిని యావనము నిత్యము, మరణము లేదో, క్ర్రీప్రరుషు 
లను అ మ్యోన్య సౌంద ర్యాదిగుణవి శేషములచేత మోపహామునం (దోచి వూవిల్తుండు బెట్టు 
నట్టి బాధ కలదు. మూర్భృలుం లేవు సురత శ్రమసంజాత మయికళ నిద కలదు, 

వ్యా.-యకావ నాన మితి __ యసి కా స్రరే వయో యావచనా నం యొవనా 
వధికం - సర్వలప్యజరా ఇ త్య్వథ౯;, తథ కుసుమాయుభాశత్ కామాశగ్ _ అన్య 

ఇతి శేషః - అయ్టకో మృత్యు ర్న - అస్టతి శేషః _ విరహిణాం తాదృర్దుఃఖోత్సాద 
క త్వా ద నకతి్వ్వపచారః - కామం వినా మృత్యు ర్నా సత్య భ౯ః, అత ఏవ తత్ 
కార్యభూతమరణాభావ ఇ త్యాశయే నావా. ర తీతీ _ రతి ఖద సముత్స న్నా, నిదా 
సు ప్పి సం 'సంజ్ఞావిపర్యయ శ్పేతనాపగమః - నతు దీఫఘు౯నిిదారూప ఇ త్వథకాః, 
అతత్యాః సళ్వే౬జరామరా ఇతి న్లోక తాత్పి ర్యా థ౯ః 1న అ నయ త్య్దం కరో తీ 

త్య (క 8 య అ సయళతే సతృరో తీల్రి ణ్వన్తాత్ ఇబ్వల్ప 9 భ్య యః, 

భూ, భిదిఖిః సక మ్చోవ్. ౮. రలితాజులితర్దనై ౪ 

య కో పెః కృతాః _స్త్రణా మ్నాపగాడార్జినః (వీయాః. 45 
టీక.__ యత్ర = ఏప్రరమందు (ఆప్రురమందు) , భూ భదిఫిః య భూ = కను 

బొమలయొక్క_ _ "భేదిఖిక==ముడికలవియు, నక మ్నోమ్రైః _- సకవమ్ప = ఆదరుచున్న _ 
ఒహ్ = వెడవులుగలవియు, ల, *._నెః - లలిత = కోమలమయిన - అస్టుళి, తర్హనెః దా 
(వేళ్లతో బెదరించుటగలవియు, (అగు చ్రైణాం = "చెలువలయొక్కు, కోమెః! = 
అలుకలచేత, (వీయాః = కాంతులు ఆ ..న$ః - ఆ(పసాద = మన్ని ంచువణుకు = ఆర్థిన8= 
"వేండడుకొనువారుగా, కృతాః == చెయంబడినవారు, (అగుదురు. | 3 

లెొ,.._ఆప్రరముందు ఫురుషులు శ తువులకో పములకు . భూ పడుటయ్లు మన్న్మింపు 
వేడటయు లేదు కాని కాంతలు అలుకచే బొమలు ముడిచి పేదవులు ఆదరుచుండోొ, 
ఒయ్యారముగా (వ్రేలితో 'బెదరించినప్పుడు తము ఆకాంతలు కనికరించి మన్ని ంచువజ 
నును వారిని వేండుకొను చుందురు | వ్యా. (భ్రూభేదిభి రితి యత్ర పుశ్కే ప్రియా యుపొమో, (భూ భేదిఖి 
భారి భబ్బవద్భి; సకమ్వా జస్టా యేషు తె ర్లలితా న్యజ్జులితేజకొనానీ యేషు _తెః, 

rT : కా జ్జ న కృత: - నాతొ శ తుకోపె. రితి భావః, " *+ 
hs జవ. 

= 
శ 

సు య్య 

శత frig శ హక స "4 స్ట శ | | లో అప్నా Es ణే Pon స్ i i ఖీ న ఖజనా త్మ 

నే ళ్ళ స్ట 

ట్ర్రైణాం కోవై రానా కై ర్యాపసొడాథికన ఆపసాదం (ప్రసోదపర్య న - మథిణనో 

ల 
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సంతానక తరు తాతా సుప్త విద్వాథ రాధ్వగం 

యస్య వౌోపననర బాహ్యాం గన్హవ దనమాద నమ్ 46 
m ౧ 

టీక. _ (కిం) చ = మజటియాా నం,. గం--సంతానకతరు = కల్పవృతయుల 

యొక్క - జాయా = నీడలయందు _ సుప్త == ని దించిన - విద్యాధర == వి ద్యాధరు 

లనెడి _ అధ్వగ౦ = బాటసారులుగలదియు, గన్ట వత్ = గంధముగ లదియు (ఆగు, 

నన్ఫనూదనం = గంధమాదన (మను పేర) పర్వతము, యస్య = ఏపురమునకు (ఆఫురమునకు 

చాహ్యూమ్ = వెలుపలి ఉపవనమ్ = ఉద్యానవనము. 

తా __ ఆనగరమునకు పరివుళములు కదంబించు చముండునట్ర గంధమాదన పర్వ 

త మే బయటి యుద్యానవనము , డానియంద లీ కల్పవృ కేముల నీడలయందు బాటసనారు 

లగు విద్యాధరులు నిదిం sna 

వ్య _-సంతాన శేలి కిం చేతి బాథధ౯:, సంతానకతరో కాయాసు సుసూ- 

వి ద్యాధ 5౮" 'చేవతావిశేహి- స్ప లీ వెధ్వ గా యస్న్మి౦ స్త అధో కం లై వ కస్టం 

గన్టమాదనం నాము గిరి ర్య స్య ఫుర స్య; బహెగ్భువం బావ్యా, ముపవన నూ రామ; 

* సంతౌసకతరుచ్చా యే త్యత పూర్వప దాథ౯ బా హుల్య సంభ వేటపీ “శలభ చ్భాయమ్ి 

“ఇముచ్చాయమ్?. ఇతివత్ కయ య్యన య. 1 సదపేమూభావాత్ * “ఛాయా 
| ( 

బాహుల్వే” ఇతె నపుంసక త్వం నా సీ త్యేనుస సంభేయమ్ ( అత సన్ వ! 

ఇ త్యాగన్తుకః పారణ (పాచినపార స్తు సుగన్టి గల మాదినః' ఇతి ఫుంలిజొన్తఏ అక 

ఏవ థీరస్వామినా “గన్థనూదన మన్యే చి ఇ త్యృత్ర “న్దేన మాదయ తీత్రి గద్దమాదన' 

తీ వొ య పయో క ంలిజతా దృుళ్వ్నత శాస్ట్రళయే నూ క్షం “సుగెన్టి గల ఇతి వ్యాఖ్యాయ (ప్రయాగే చ పుంలిబ్బతా దృళ్యత ఇత్యా ం “సుని గళన్ధ 
మాదనః ఇతి కాలిదాసి ఇతి 

అధ తే మునయో దివ్యాః (పేత్యు పైమవతం స్రరం 

అగు రొ రా ఉగ స్వన్తా భిసన్టినుకృతం వజ్బునా మివ 'మేసిే. 47? 

టీక. అథ = అనంతరము, దివ్యా? = స్యగ్లభ వులయిన, తే మునయః= అము 

నుల్కు “హిెనువతేం = సీమవంతునిదైన ఫురం = ఆనగరమును, (పేతమ్యు = చూచి, 

స్ట. తం 'స్వర్ద='స్వుర్షము - అఫెసంధి=ట భేళము గా (చవెయంబడెస్తు - సుకృతం 

పుణ్యమును, వష నామ్ ఇవ = మో'సమును గా, మునిరే= తలంచిరి 

తా అట్లు వెలుంగుచున్న యా హీమవన్నగరముం గాంచి యా 'స్యగ్దవకో 

మ నుల్కు “హా! వెడితిమి0" ! స్వగ్యముకై జ్యోతిష్రోమాది పుణ్యకర్మ లనుష్టించి ! ఈపుర 
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are 
¥ st 

అ క * చూచ మైలిమిః ఆని చింతించిరి, =. ఆఫ్రరము అన్ని విధ 

లను స్వర్గమును మించి యుండె ధనుః je 

వ్యా -- అ ఖేతిలా ఆడో తే*దివి ఇవా దివ్యా మునయో, హీమవళ ఇట్లు 
“హైోమవతం, పురం, పేతు, సషగా౯ఖీనంధినా స్వుగోకాడేశేన జాగ యత్ సుకృత 

నం - తత్ చు గాః ఖభనింధినుక్నతరి వబ నాం (ప గ్. జో్యతిషప్ట్రో మాద్యును గ్రా 0 వ్ ఫ్ | ఎ ఇ) వసా (పతారణ్యో షి 

దేనిర పొమవన్నగర మవేత్య్యు స్వగ౯ాన్య ఫుణ్యఫలత్వం వదుతా వేబేన వయం వీ 

లహా ఇ త్యృమన్య న త్వభ=౯ 8) సమ గాకా దతిఠరమణీయ ముత భావః, శే 

@ pou 0 

అనై et స్ చ*ంగా దునుఖు బాన వీ. తాః తే సద్మని ౧౭ శ్వెగ” దున్తఖ ద్వా నిని, 
అవ తెరు ర్లటాఖారై. రిఖితొనలనిక్సి లై & 

శకీక. --- లి . లె లిఖుతే య (చిగ్తికువునందు) వాయంబడిన - అనల = ఆగ 

వలె - నిళ్చలే? ఆ కదలనివెన, జక] క జడల ము త్తములగో (కూడుకొన్న వారై! 

చే = ఆయునులు ఆ. లె ఆస్మాఖి జ మొగ మె త్రిన జ దా ఃస్థ ణా GR జ 

లచేత _ వీమీతాః = చూడంబడినవారగుచు, గిరీ! = హిమవంతునియొక్క. సదరు 
5 జేరు అ 

ఇంట వేగాత్ = వడిగా అవ 8 == దిగిరి, | 

తా... అకాశగమన వేగము చేత తను జడల సు ల్లిములు కదలిక లేక చి కటర్ద.. 

నందు (వాస్న యన్ని జ్వాలలతీరున (పకాళం చుచుండంగా, కమ్ము షీ, మవంగునికో 

గలం మొగ మెత్తి చూచుచుండగా ఆమసహానమునులు సీం మవంతునియింట దిగీరి, 

గ 

లే fr 

వ్యా. -- ఈత ఇతి. లిఖితొానలనిళ్చ లై; = చత్రిగతజ్య్వలననిప్పన్ దై 6 12 
(పకషోలా క్రి, జటాథారై రుపలకీ తా, స్టే మునయః, ద్వారి తిష్ట _్లీతి ద్వాఃస్థా కా 
రపాలకా8 - ని “పతీహో రే చార పొల చ్వాాఃస్థ ద్వ్యాఃస్టీత దర్శళాః' ల త్యమర = 

ఉనుథె రూధ్వ౯ముఖీః - ద్వాఃస్ శై ర్వీషీతాః స్వక్షః- న తు వినివారితా ఇ శ్యర్ణ. 
గలే హిల్లామవతేక నధ్రన్సి వేగా దవలేరు రవతీణ౯వ నః. 

గగనా దవలిన్తా సా యాథావృద్ధప్రరస్స'రా | వ 

తోయా_న్తర్భాస్క_రా లిన కేజే మునిపరమ్బశా. టే 
|. 

లో 

Es 

uf ఆ టీక —౫ గ నాత్ = ఆకాశ మనునుంథ్లి యి, + + దా. యు 

ందుహోవ్సచారుగ లై న్న సో మునిపరన్సు Dre 
మ్ల సస 
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తా __ఆమహామునులవరుస ఆకాశమునుండి వృద్ధానుక మము గ" దిగినట్లిడై నీటి 

లోని సూర్యు (పతిబింబముల వరుసవ లె (పకా శించుచుం డేను. 

వ్యా గగనా దితి. గగన్వా దవతీణా౯ా౬వరూఢ్యా య'ధావృద్ధం వృద్ధా 

అను[కమేణ స్థితాః - పురఃసరా అగేనరా - యస్యాం సా తధోకా * అనుపస్మర 

నొధికారా జీప్, సా మునిపరమ్న 3 మునిప జై, సోయా_న్ల సోయాభ్య_న్లరే, 

భాస తాల (పతీబిమ్మి కార్క- పబ్బం; రివ శేజ్కే ఏతేన మునీనాం తేజస్వి క్యే౬పి సుఖ 

సందర్శనం సూచయతి - ఫాస్క-రాణాం భూయిస్థ్రత్వసంభావ నాగ్గం త్రోయా న రిత్యు 

కృమ్ - అత ఏవ బహుత్వ సిద్ధి శే 

తా నరా నర 6 మాడాయ దూరాత్ | పత్నుద్నయా గిరిః 
ఘనీ "ఘలి రా 

నమయక౯ సారణగ్గురుభిః వాదన్య్యాసై లన కాల 50 

టీక._గిరి; = హీమవంతు(డు, అర వమ = పూజార్థమయినజలమును, ఆదాయ = 

కొని సాం. .ఖి8— సార = బలముచేత - గురుఖి; = ఛరింపరానివైను పాదశన్యా 

సెక = అడుగుల యంజలచెత, ime es ౩ భూమిని నమయక = (కంగంజేయుచు, 

అర్హ్యాక = పూజ్యులయిన తాకా = అమునులకు దూరాత్ == దవ్వునుండి) (పత్యు 

ద్యయా = ఎదు రేను 

తౌ, అంతట హిమవంతుడు అర్హ సము కెకొని బలమువలని తనబరువును 

భూమి మోవలేక (కంగిపోవునట్లు గా అంజ లిడుచు పూజ్యులకు ఆవమహోమునులకు దూర 

మునుండియీ ఎదురుగా లొను 

వ్యా + తౌ నిది _ గిరి హి౯మవా నఫళ్యా వముఘా౯థ౯౦ జలు మాదాయ, 

సారగురుఖి ర న్గఃసార దుర్భశై ః పాదన్య్యా_సె ర్వస్సు రాం me న్నధః (పొపయక్కా 

అఘు౯ మహా౯ న్లీ త్యర్యక సూజ్వ్యాకా * దగ్గాదిత్వా ద్యత్ (పత్యయః, తౌకా మునీకా 

" దూరాత్ (పత్యుద్యయా. 

సంప్రతి హీమవ_న్ల చేవ జజ్ఞమ స్థావరరాపద్వయసాధారకై ర్వి శేచ తై ర్వి శినప్టి 

ధాతుతవమాధరః (పాంశు శెవదారుబ్బహాదు జః 

(పకృ ంలేన్ట్న రితోరస్క్యః నున్యక్ ఫూావువా సిటి. 51 

టీక... హీనువద్యర్గ సి ధా... ఈః-- ధాతు = ైరకధాతువు వలె - 

తామ = ఎజ్జనయిన - అధగః = వెదవికలవా(శును (ధాతువే అనెడి యెజ్ఞని పెదవి 

శలవా6 దిని యగ్ధాంతరము), (పాంశు; నా ఉన్న తుండును, జ్, . జ చేవ దారు 

క దేవ దారువృత.మువ లె అ బృవాత్ అ గొప్పవైన = భుజః = బాహువులు గలవాడును 



“960 కునారసంభో వే 

(చవదారువులే అనెడి కొపష్పబాహువులు గలవా డని యన్ధాంతగము), (ప్రకృత్యా ఏవ= 
'స్యభావముచెత నే శి. 'స్యు-8—శీలా = రాతివంటి _ ఉరస్క_$ == అలీ ముక లవా( 

డును (రాయియే యనెడి లొొముగలవాడు అని యర్థాంతగము), (అగుటచేక్స, హిమ 
“వాక్ ఇతి = హీనువంతుం డని సువ్య క్తః = చక్కు_6గా ఎబుకవడినవాండు. 

తా, --ధాతువువంటి యొజ్జని యధరముచేతను జొన్న త్యముచెతను దేవదారు 
వృకుమలవలె నిడుద్నలెన బాహువులచేతను స్వభఖావముచేతన్శే శలవలె కరిననుయిస 
అ” ముచెతను ఆతండు జంగమ యాప్రుడయిన హీమవంతుండని స్పష్టము గా వారి కెటుక 
పడేను --- అ ధాతువు అనెడి యెొజ్ఞని పెదవిచెతను జె "న్న త్యముచేతను చేవ చారు 
వృకుములనెడ బాహునులచేతను శిలయనెడీ స్వ భావనీద్ధ మైన గట్రిణొము చెతను 
ఆతండు స్టావరరూ పుం డయిన హీమవంతు. డని వారికే స్ప్వము గా ఎజుకపడెను, 

వ్యా --ధా త్వితి _ధాతువ త్వా మోలధరో యస్య సతధో క్త _ అన్యత్ర 
ధాతు శేవ తామోటలధరో యస్య, (పాంళు రున్నతః _- ఉభయ (తౌపీ సమానం _ చేవ 
డారువ దృృృవాన్తై భుజౌ యస్య స తథిో కః - దేవదడారవ ఏవ బృహవ్తా భుజ య 
స్యే త్యన్యత, (ప్రకృత్యా స్వభావే నైవ శిలావ దురో యస్య స శిలోరస్కు_ః - * తె 
= త్వన్య(త్ర లన “ఉఊ రపభృతిభ్యః కష్ * ఇతి కప్, అతో హీమవా నితి సువ్య క 
క వతణమానే క్ష - సత్యం న ఏ వాయం హీమవా నితి లేద్ధమ ౯ ప్రశ్య భిజ్ఞా నా దవ 
ధారిత ఇ త్యేథ౭౯ 

విధి పయు కృసత్కా_రెః స్వయం మార్షస్య దర్శక? 

సన తె రా కమయామాస శుద్దా నం శుద్దక ర్మ భిః. 52 
టీక, వి “రై: - విధి = శాస్త్ర ప్రకారము _ (ప్రయుక్త = చేయబడిన _ 

సత్కారైః = సూజగలవారును కు. ఆలి. = పవిత్రమయిన - కర భె అ 
నడవడిగలవారును, (అయిన), _లెం= ఆమహామునుల చేత, సంజయ పీ మవంతుండ్యుస్వవయం= 
తానే, నూర్ల స్య దారిని, దర్శకః = చూవువాండ్రై కుద్దా _న్హంజ అంత ఃఫ్రురమును, అక 
మయామా'స = మెట్టించెను. 

లౌ.__హిమవంతు(డు వారి నటు పూజించి పవిత్ర దర్శి తులు గావున అంతఃపుర 
[థవేశాధు లని చారికి తానే స్వయముగా దారిచూఫుచు వారిని తన యంత ఃప్రురమునకుం 
దోడొ్క్క-ని,పోయొను,- _ తన యంతఃపురము పవ్[తము శావలయు.: నని వారి నటకుం 

టంత క 
వ గాలిలా వ్, ధీతి-- స పొనవా న్విధినా కాశ్త్రేణ - ప్రయుక్తపత్యాతైః కృప ర్చ మెల క్ళుద్ధకను౯ భి రదుష్ట్ర చర్శితెః - కుద్ధాన్న ప్ర వేశా హైలా రిత్యథ ౯% లె రునిభి;. 

# 
శ శి కతా లో 
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స్వయం మాగ౯ స్య, దర్భయ తీసి దర్శకో దర్శయితా 'సక * పళ్య తే అక్వా నా ఖల్ 

(పత్యయః, శుద్ధాన్త మ నఃపురు మాక్షమయామాస - (పవేశయామా సే త్యథ౯ , ఆత్ర 

(క్రమే రగ త్యథ౯ త్వాత్ ఖః “న తిబుద్ధి ఇ త్యాదినా తేరి కస్య న కమక౯ాత్వమ్ 

తత వేతాసనాసీనా౯ కృతాసనపర్థిగహః 

ఇ త్యువా నౌక రాక్ వాచం (పాక్లలి ర్ఫూధ₹శరః న్ప్ 

టీక __త్మత = అంతఃపురమందు, వే.. కా - సే(త్ర = బె క్రమయొక్క_ - ఆస 

న = అసనముఖయందు - ఆసీ నాకె = కూర్పున్న వారయిన్క ఈశ్వ రాక = (పభువు 

లను (మునులను) గూర్చి, భరాధ రేశరః = కొండలదొర (హిమవంతుడు) కృ, + .నాః-- 

కృత = చేయంబడిన - ఆసన  ఆసనముయొకు- - పరిగ్రహః = (గ్రహించుట కలవా? 

"౩ (పీటమాంద కూర్చుండి, (హైష్టలిః = శీలం మోడ్చుచేసీనవాండ్రై ఇతి ఊవాద= 

ఇట్లు పలికను 

ళా _--తమయిచ్చ్నపకారము సర సమును చేయంగలవారయిన యామహామునులను 

అంత;ఫురమందు బెత్తపుం వీటటలయందు. గావుందో సీ కి మవంతు(కు అనంతరము 

తాశు కూర్చుండి వారితో నిట్లు విన్న పిం చెను, 

వొన్టి, --- త్ర (శేతి న చత్రం లతావిశేహుః, భత కుదానే, వే తాసనాసీ నాకా 

చేత్రమయ విస్ట రోపవిష్టా, నీశ్వ రాక (ప్రభూక మునీకా భూధ శేశ్వరో హిమవాక, 

కృతాసనపరి[గ్రహ:ః - ఉపవిస్టః స న్ని తథా, (పొక్షాలిః కృతాజ్ణలిః సక్కా ఇ త్యేవం, 

నాద మువాచద, 

అపమేసూదయం వర్ష మదృష్టకునువుం ఫలమ్ 

అతక్కి_తోపపన్నం వో దర్శనం |పతిభాతి మే రశ 

టీక,.__అ న్నమ్-- అరర్కితే = అవిచారితము గానే - ఉపపష్నం = సమ 

కూడినట్లిది (తలంపని తలంపు గా సంభవించినట్టైిది) వః = మోయొక్క, దర్శనమ్ = 

అగ పడుట (రాకు అప చే పహూూోదయం= మొగిలు పొడముట లేనట్టి, వద్దం = వాన 

“గాను అ దృష్ట కచువుం = చూడయుడిన పూవుగలది గాని (పూవు లేకయే ఫలించిన 

ఫలం=పండుగాన్కు మే = నాకు, (పతిభాలి = తోచుచున్నది. 

తా. _పూర్యనూదన యేమియు లేకయే తమరు ఇట్లు దర్శన మనుగహించుట, 

మేఘుము పొడముకయే వాన గురిసినట్టును, పూవు లేకయే ఫలము కలిగినట్టును, అతిదున్షభ 

లాభ మె యున్న ది: 

వ్యా, త పేలి, అతర్కి_తోపపన్న మవిబారిత మే వోపగతం - అత్వనా 
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సంభెనిత మి త్యథ౯ 8, వో యుస్తాక ౦, దగ్శన, మపమభఘోేదయం వప౯ా మన భా 

వృష్టి స్తధాటఒదృప్తం కుసుమం యస్య త త్తే ధోక్తంఫలంచు త క్ష్ (పతి భాతి 

ఆతిదుర్ల భలాభ 5 సంవృ త్తే ఇ త్యథ౯౪ 

అత మేఘోదయ కోసుమ రూప కారణయో రఖావేఒపీ వప౯ ఫల రూప 

కార్యయో రుదయాభిధాచా గ్విభావనా, మునిదర్శనస్య విశిస్టవృ టిత్వేన చ తాపణా 

(దూపకాలంకార ష్ తు ఫరో; సంసృష్టిః, ని 

మూథం బుద్ధ మివాత్శానం, వామాభూత మి వాయసం, 

బూమే రన మి వారూఢం, మన్యే భవదను గహళత్ , కర్ 

టీక. భ...ల్భవర్ ఎ మీయొక్క. - We 3 (ప్రసాదము చెత, 

ఆతౌినం = నన్ను, బుద = కు మూ మివ= బుద్ధిహీనుని(గాను, “ామో 

భూతమ్ = బంగారముయిన, ఆయసం = ఇనుపవస్తువునుగాను, భూమీః = భూలోక 

మునుండ్క దివం = స్యర్లమునకు, ఆయాథమ్ = ఎక్కి_నవానినింగాను, మౌసే = తలచు 

తౌ. మూథుయడు జాగా మాటిన నెట్లో, ఇనుపవస్తువు బంగారముగా మాటిన 

“నెట్లో భూమినుండి స్వరక్షమున శెక్కిన నెట్లో, అట్టు మియన్య్చు హామున నేను అత్యం 

తోత్క_ర్ధ ను పొందినవా6ండ నయితి నని తలంచుకొనుచు న్నా ను 

వ్యా. మూ మితి ---భవదను గహా, దాతెనం మార్క మాఢం బుద్ధిం వ్నా 

కృతం ఆ భ్ మివ మూఢో భూ త్య యో బుద్దవాం స మివ * కత౯రి క్ష, ఆయాస 

మయోవికారం - మైమిభూతమ్ - అయసత్యం విహాయ సౌవణ౭త్వం (ప్రా_ప్ప మి వే 

త్య్వథ౭౯ః, భూమే రూ్చలో కా దివం స్వగకొా మారూథ మివ మన్యే, జాన యూప 

స్టానా స్వద్యు మే పర ముత్కుప్య స్ప ఇలీ భావః 
™ 

rm BR. 

అద్య పభృతి భూతానా మధిగ మ్యా౭-స్మి కుద్ధయె, 

య ద ధ్యాసిత మర్షద్భి స్త ది తీర్థం (పచతు తే, ర్6 
టీక.__ అద్య (పభ్చతి= = పది షక పం = (వొణులక్కు శుద్దయే = 

ups అధిగమ్యః = పొందవలసినవా (డను, అన్ని = అగుదునుః హి ఏల 

యన్క యత్ == ఏద్కి అగ సద్భిః = సాధువులచేత, అధ్యాసేతం = అధ్ధివసింపంుడినదో, 
తట్ జ దానిని తీర్థం = (పుణ్య) క స్థ మని (ప్రచతులే = చెప్పుదురు. 

త్న 
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తౌ... మూరు 'సెట్రినిందువలన ఇదిమొొందలు గా సన పవిత్రత కోరువారికి తిర 

ఛభూతు(డ నయితిని ; ఏల యనగా, దేనిని సాధువులు అధ్యాసీంతురో దానిని పెద్దలు 

తీర మని చెప్పుదురు, 3 
థ్ 

వ్యా+--- అ బ్యేతి.__. అద్య (పభ్ళ తీత ఆరభ్య, భూతానాం (పాణి నాం, 

కుద్ధరెమీ౬ ధిమ్యో౭౬స్మీ - శుద్ధ్య్యథి౯ నాం తీధళాభూతోఒస్మీ త్యథ౯:ః - ఛభవదాగమ నా 

దితి శేష హీ యస్తాత్స్, య దహ౭ద్భిః సద్భి; రధ్యాసిత ముధిప్టితం - జుష్ట్ర మితి 

యావత్, త త్తీథకాం (ప్రచకుతే - ని. “నిపొనాగ మయో సీథధకా మృషిజుస్టజలే గురౌ! 

ఇ త్రమర 8 

ఆనె చట్టో రి క్ ఇవు ర్త 

వెమి పూత ము ద్వయ నైవ ద్విజో త్తీనూః 

మూర్థిన్న గడ్లాాపవాలెన థాత పాదామృ నా చ వః, 51] 

టీక (హౌ) ద్విజో_మాః = ఓ(ావ్యాణగ్రేహులారా, ఆత్మానం = నన్ను) 

ద్వయున ఏవ = అంటిచేత న్కే పూకం = పవి త్రునింగా, అవెని=తీలంచు చున్నాను, 

(ఏశంటిచేత ననంగ్భా మూర్ధ్ని = శిరస్సును ౫ న--గజైా = మిస్నటియుక్క. - 

(పపాతేన = పాటుచేతన్సు వః మియుక్కు_, థొ +సావాంాధాత = కడుగంబటి 

న - పొద = చంణములయొక్క_ - అమ్మనా చ = నీట్రిచెత ను 

తా _ఒ(బావాణో త్తిములా రా చేను రెండింటిచెత పిత్రు ల తి నని తలం 

చుచున్నాను. ఆళండు శే వనంగా మోషొదోదక ముగు గం గాజలమును నాశిరమున 

పడుట - పొదోదకము గంగాంబుతుల్యము గా పావన మని భెివము. 

బ్యా లా అవె మితి -- హే ద్విజ _త్సీమాః; జక ౫9 మాం, ద్వయే నెవ, 

వూతం శుద్ధ, మై మ్యవగచ్చామి, శేన ద్యరేన, మూధిక్నా, గడొ(పషా తేన మన్లొ 

కినీపాతేన్స వో యుస్తాకం, ఢాతయోః కాలితయోాః - పాదయో - రమృసా చ - 

గజ్లాజలవళ్ పాదామ్భుసః పొవనత్వ మి త్యాపమ్యం గమ్యత్కే త చ్చ “ప్రస్తుతా 

(పస్తుతయో ౭ ఇతి దీపకాలంకార?, “(పేయః (పియత రాఖ్యానమ్' ఇతి లకుణా ల్పే) 

యా౭౬లంకార ఇతి శేచిక్. 

జ్ర wey వే వః సావరం చరణాజ్కాత జబ్దమం మ్రైైప్యభ వః స్థావరం రణాజ్కి తం 

విభ కాన్నుగహం వముస్వె ద్విరూప వముపీ మే వపుః, గ్రి 

టీక (ఓ మునులారా ద్విరూపం = ఇండురూపములుగలదగ్పు మే వపుః== 

" నాదేహమున్సు వి క క స బీటు వేటుగా6 చేయంబడిన - ఆనుగసాం = 
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(పసాదముక ల దానినిగా, యు న్యే = తలంచుచున్నాను; (ఎట్ల నంగా), జజ్బమం (వప్ర్కుః)= 

సంచరిందునడైన నాదేనాము, వః = మోకు (పేస్యు భా వెన వ భృత్యత ములో నున్నది, 

స్థావరం (వపుః) = ైలరూప నుయినదేవాము చ ..మ్-ా చరణ = మాపాదముల 

చేత _ ఆజ్కీతమ్ = గుర్పింపంబడినది 

శా __సనినగొనుటయు శిరమున పొదముంచుటయు నే దాసజనునిమో (ద నుహాోను 

(గహము గావున, ఆ మోయను[గహము నా శండురూ పమ లయ్మందు విభజింపయబడన దని 

తలంచుచున్నాను , విభాగ మె ట్లన, సందరించున దైన నాదెహామును పనిగానుటయుు, 

శెలరూపమయిన నాదేనామున (కరమున పాదము నుంచుటయు. 

వ్యా+--- జబ్బను మిచి.-- "హె మునయః ద్విరూపం జబ్బమస్టావ "త్మ క త్వాత్ జే 

ద్వి పకారక, మఓ మే వపుః, విభకానుగవాం విభజ్య కృత పసాదం, మన్యే, కుతేః 

జబ్బమం వపు, రో యుష్మాకం; (పేష్య గా వే కబ్క- రే - స్థీత మితి శేషః * (పాదూ 

పహోఢోఢ్యేమెస్యేషు వృద్ధిర్వ క్రవ్యా ఇతి వృద్ధిః - ని, “నియోజ్య కిజ్క-ర సేవ్య 

భుజిప్య పరిచారకాఃి ఇ త్యేవురః, స్థావరం వపు శ్నరణాజ్కి_ తకు -_ అయ మేవ హ్ 

మహా నన్ముగహో దాసజనస్యు యత్ కర్మసు నియోజనం మూధక౯ని పాదన్యాస "శ్చేతి 

తౌత్స ర్యాథః౯: 

ఛవత్సంభావనోస్రైయ ఎరితో పాయ మూర్చ తే 

అపి వ్యా _ప్త్పదిగ నాని నాడిని (దుభవ్తి మే. 59 

టీక. వ్యా: పి --వ్యా_ప్ప = ఆ(కమింపంబడిన - దిక్ = దిశలయొక్క_ - 

అనాని అపీ= తు దలుగలవి అయినను మే అజ్రాని= 'నా యవయములు, న c= Js 

భవత్ = మోయొక్కు - "సంభావన = అను[గ్రహమువలన - కష్ట య= “నెగడినటై) మూ 

కృతే = వ్యాపించుచున్న పరితోషహాయ = సంత్రోషమునకు, న (ప్రభవ ది జ్ఞాచాలక 

స్స్ 
. తౌ. నా యవయవములు దిట్కుల తుదలవలుకును పర్వినవెనను మిోయా యను 

(గవామువలన జనించి వ్యాపించుచున్న నాసంతోవమును ఇముడ్బ్చుకొనుటకు చాలక” 

యున్న ఏ క 

వ్యా -- భవ దితి = వ్యాప్తా దిగన్తా మై న్తాని వ్యా ప్రదిగన్తాని - మహా_న్ష్య 

పీ త్యభ౯ః, పే మృ మాజ్లాని, భవత్సంభావనోళ్టాయ యాస దను[గ్రహాజ న్యాయ "మూ 

గతే వ్యాస్పువ తే, పరితోపాయ న (పభవన్సి న పర్బాఫ్స వని, ఆలమథ౭౯ యో గా 

రా టై. ష్ రా ష జా * క్నతుఢీ కైాయథా మవా తృ్వపి మున్షాటేషు న మాతి తధా మే వారో వ్యత ఇత్యర్థః 
Cd) 

a 
4 
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న కేవలం దరిసంస్థం భాస్వతాం దర్శనేన వు . 

అ_న్లర్లత మపా స్తం మే రజసోఒవీ పరం తమః, 60 

టీక. _భాస్యతాం = తేఒస్సుకలవారలగు (సూర్యులక-అనియు)) వః= మో 

యొక్క, దర్శచేన = చూస్ర చెత, దరసంస్థం= గునాలలోేనుశ్న ట్టి; తమః శేవలం న అపా 

'సం=-న్(కథట మాత్రము పోంగొట్టంబడుటయే గాక, ము= నాయొక్క) అాగత మ్-ఆ న్దః= 

మనస్సును - గత౦ = పొందియున్న యట్రిది, రజసః = రజోగొణముకంలు పరం 

అవలిదెన తమః ఆపి= wr సయితము అపా సక్ = వోంగొట్రంబడి నది. 

వ 

శ 

తా, లేజస్సుగలవారలు (సూర్యులు) మోరు గావించిన యిీాదర్శనము చేత నాగు 

పాలలో ఆంధకారరూూపమున నున్న తమస్పుమాత్ర మే గాక నామనస్స్ఫులో కలాల 

మున నున్న తమస్సుసయితము పో(గొట్టంబడినది. మటి రజోగుణముమాట చెప్ప నేల! 

వ్యా జతి _-భాస్వతాం తేజస్వి నాం వివస్వుతాం చృ వో యుష్మాకం దర్శ 

నేన్స కేవలం దరీసంస్థం గుహాగతం తమో ధ్యా సరూప "మేవ, నాపా సక్ కిం తు 

మే ౬ న్గగల౯త మ_న్టరాత్త గతం రజనో రజోగుణాత్, పర మన న్లరం, తమో౬జ్ఞాన 

దూప మ ప్యపా_స్పమ్ - రజ స్తు పాదన్యాపై రే వాపొస్త మితి భావః (పనిడ్ కై 

ర్భాస్వడ్భి ర్బాహ్యుం తమోఒపాస్యత - ఏఫి స్వా నర మ ఫ్స్త్రి వ్యతి కో వ్యజ్య తే 

కర్తవ్యం వో న పశ్యామి, న్యా చ్చేత్ కిం నోపపద్య తే, 

మస ముత్సాననా యెన (ప్రస్థానం భవత” మిహ 61 

టీక క గ్టవం = చెయవలసినపనిన్సి వః = మోకు న పక్యామి== చూడను, 

స్యాక్ చెత్ = ఉండు చేని కిం = ఏది న ఉపపద్య లే=సీర్గింపదు. మ. *..వ-- మత్ = 

నన్ను _ పావనా మమైవ=పని(త్రీకరించుటకొజునే, ఇవా = ఇటక్కు ఛవతార = మా 

యొక) = (పసానమ్ = పయనము ౮ = టన 

© 

తా _మారు. నిస్పృహులరు కావున మీకు గావలసినపని యేడియు నా కగ 

పడదు. అట్టిదే యుండునెడల మోకు అది సులభమే. కావున మీరు మోకార్యమును 

చేనిెనేని ఉద్దేశించి వచ్చినవారు గారు, నన్ను పవితునిం జేయుట శే వచ్చితి రన్మీ తలంచు 

చున్నాను. 

వ్యా — కఠ౯వ్వ మిథి,--- కత౭౯ావ్యం కార్యం, వో యుపాకం, న పశ్యామి - 

నిస్స్పృవా త్వా దితి భావః, అథ, స్యా చ్చే ద్వి ద్యేత యది, కీం ఇూపపద్య లే కిం నాను 

*జ సంభవలి _ సరం సులభ మే చే త్యథ౯ 3 అధవా కి మతే (పయోజనచి _న్ల యే 
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'త్యాహ - వముత్వ్చావనాయ మచ్చొధనా, యవ భవతా, మినా విషయే డ్రానా ఇమం 

దళ ముద్ది శ్యేదం (ప్రయాణ మి త్యథ౯ రి మన్య త్రగ్క_యామి 

త 

తధా౭_వీ తౌవత్ క స్మించ్చి "9 మే దాతు మర్హభ, 

వినియోాగ[పసాదా హా కింక రాః (పభ విష్ణువు, 62 

టీక __లఠధా అపి = అటు లయినన్సు కసి సింళ్చిత్ = ఏదేనొకపనినిగూూర్చి, ఆజ్ఞాం = 

ఆనతిని మే = నాకు దాతుమ్ = ఇచ్చుటకు, అస్ష్మథ = తగుదురు పొ = buna 

గా కింక రా = భృత్వ్యులు (ప్ర పభ నిష్లుషు = ముల గాః వినియోగ = 

నిపెట్టుటయే - (పసాదాః ౫ అను[గసాము గా గలవారు 

తా మూరు నిస్పృహులరు అయినను శాకు ఏదే నొక పనిచేయ CR యిడు 

దురుగాక యని 'వేండుచున్నాను ఏల యన (పభువులు కింకరులను పనిగొనుటయీ గదా 

అనుగహించుట, 

వ్యా --తధా పీతి... తధాలపి భవతాం నిస్స్ప్పసా ల్వేఒప్సీ కస్మింళ్చిత్ - 

కర్త జీతి కేవ ba మిదం కు ర్వి Was తావ డిదానీర్క మే మహ్యం, చాత 

వ ఫం మదను(గ్రవాబు దత భావ పీ యస్తాత్, కింకరా భృత్యాఖ (ప్రభవ 

స్తీతీ (పభ విప్థవ 8- తేషు (పభ విష్ణువు (పభుషు ఏష శః శి ఇ తీన్హా గృషిక్యయః, 

బశ పీణ నియోగో వినియోగః (పేషణ మేవ (ప్రసౌదో౬గుగహో యేహాం తే తథో 

కః - అన్యధా స్వస్వామిఫావో నిప్ఫల ఇతి భావః, 

పతే వయ, మమో దాళాః, క స్యాయం కులజీపితమ్, 

(బూత యె న్నాత వః కార్య, మనాఫ్థా బాహ్యవన్తుషు 68 

టీక. ఏలే వీయమ్=ఈ నేనును అమో wos నాభార్యయ, కుల జీవి 

తకు ఇయం కన్యా = (మా) వంశమునకు (సాణమయిన యిక న్నె యు, అక = 

మాలో యేన = ఎవరిచేత వః = మికు కార్యం = (పయోజనముక లదో, వారిని 

“యూత=చెప్పుండు బాహ్యా వస్తుషు = బయటి వస్తువులయంద్యు అనాస్థా = (నాకు) 

తస్థ లేదు. - +e 

తా. పెక్కు_మాట లేల! "నేనును నాభార్యయు మాకులమునకు (ప్రాణ ప్రియయగు 

నీక న్షయుం గలము _, ఇంద్లు హో కెవరివలన పని గలదో, చెప కళ; వారి నెనను మీ కిచ్చి 

|. షా నటి బం-గార్మము రళ్ళ యులు లాశీనగు . బయటివ స్తువులలో ఏమి కావలసీయు 

శ స ey re (చెప్తువల్రయునా ! | 
ఇ € ఖీ జే న 

జై 
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వట హ్ స్ప రః. ఏరి? 

వ్యా. ఏత ఇతి కిం బహునా, ఏతే వయ, మమా దార్మా ఇయం, కులస్వ్య- 

జీవితం (ప్రాణభూతా - పరమ్మపేమాస్పద మి త్యభథ౯ః, కన్యా అ ,తోసాం మ్య, 

యేన జనేన, వః, కార్యం (పయో జనం, (బూత _ త మితి శేసః -యీన సో౭౬పి దియగ 

ఇతి భావ రత్నహిరణ్యాదికం తు న మే గణ్య మి త్యాహ - చావ్యూవస్తుహు కనక 

రత్నాది స్వనాస్టాలనాదరః * (పసజ్య(ప్రతిషేథే౬పి నజ్బనూస ఇస్యు లే - అదేయం 

న కిఇ్చ ద సీ త భావః, 

నా త్యూచినాం స్త మేవార్గం గుహాముఖప్ఎర్పిణా 

దర రివ (సతిశ బైన వ్యాజహార నినా లయః. 64 

టీక. —-ఇలి = ఇట్టని, ఊచివాక == పలికినవా6డై, కీశచూలయ॥। = పూవమవ౦ 

తుండు గు...ా గహా = గుసాలయెంక్క - ముఖ = విలములయందు - విసర్చికళా = 

వ్యాసించుచున్న, (ప్రతిశచ్దేన = (వతిధ్వనిచెత, తమ్ అర్బమ్ ఏవ = ఆ విషయమునే 

ద్విః = శెండుమాబులు, వ్యాజహార ఇవ = పలిక సూ యనున ట్రుండను 

తా ఇ ట్లని పలికినవా6_డే వావమువంతు(డు గువాలయొక ్క._ బిలములలోోే వ్యాపీం 

చిన (పతి ధ్వనిరూపమున ఆమాట నే మరల చెప్పినవాం డాయెను._మనో నిశ్చయముతో 

పలికిన యామాట స్పుటము గా గువాలలో (ప్రతిధ్వనించిన దనియు, ఆపలిభ్యని నిస్పం 

దేహార్ధము మరల చెప్పటమయో యను న టుండె ననియు భా 

వ్యా 9 తీతి, ఇ తూచి వా ను క్తవాక ఫ వచెేః కష్టసు ప్రత్యయ ః, హనూ 

లరో పీమవాకా గుహానాం - ముఖీషు వివరేహ -_ విసర్ప తీతి తధో శ్లేన, (పతి 

శబ్లన, త "మేవ పూర్వో క్ష మే) వాథణం ద్వి రి ;వారమ్ * “ద్వి లీచతుభ క్యాః సుచ్ి 

ఇతి సుచ్చిత్టయః, వ్యాజహార బభాహే ఇవ 

ం “అ భాజ్లీరస మృగణ్య ము దాహారణవస్తుషు 

బుపషయో నోదయావూనుః, (పత్యువాచ స భూధరమ్. 5 

టీక... అథ = అనంతరము బుషయః = ఆయునీశ్ళరులు, ఉట. ౪.హుఊదా 

హరణ = కధా(పసఆగములనెడి - వస్తుహ = విపయములయ ంద్కు అ(గణ్య హ్= మొన 

గాడయిన్క, అక్షిరసం = అంగిరసున్ని నోదయామాసుః = (పేరించిరి సః a ఆయన, 

భూధరం = హీమవంతునిక్సి (ప్రత్యువాచ == బద లుపల్కె_ను 

తా _._, అంతట అమునులు క ధాపసంగములయందు నేర్పరి యగువానిని అంగి 

రనుని హీనువంతునిమాటకు ఉత్తరము చెప్పు మని హోచ్చరించిరి ఆయని యిట్లు ఉత్తం 

* ము వచించెను. అ ం 



శ్ర 

ల్లిద్రిర కుమారసం౦భ వే 

వ్యా. -- ఆ ఇచి... అ ధాన న్లర, మృసయ, ఉదావారణాని క ధాపనడ్రా - 

స్తు ఏవ వస్తూ న్యధా౯క - స్ప్రే ష్వగ్రం నయ త్రీ త్వ ౫ ణీ స్త - మ్మగ్రణ్యం (ప్రగల్బమ్ 

9 “ సత్చూద్వివ, - ఇ త్యాదినా క్విప్* ప “అగ(గ్రామాభ్యాం నయే రితి వ క్తవ్యమ్ి 

ఇతి ణక్వమ్ - అజ్జిరసం నామ షీకాం, మోదయామాసుః (ప్రతివ క్షం (సేరయామాసుః, 

సో౭ జీరా భూధరం హిమవన్తం, (ప్రత్యువాచ 

ఉపసన్న మిదం సర్వ; మతః పర మవి త్వయి, 
మనసః శిఖరాణాం చ సద్భక్లీ లే సమున్నతిః 66 

టీక ఇదం = నీవు చెప్పిన యీవిషయము 'సర్యహొ=నమ_స్తమునుు అతః పరమ్ 

అపి = ఇంతకన్న ఎక్కువ సయితము త్వయి = నీయందు, ఉపపన్న౦ = యు క్త మే, 

తే = నీయొక్క), మనసః = చి త్తమునకున్సు శిఖరాకకాం చ = శృంగములసన్సు సము 

న్నతిః = పొడవు, సదృశీ = సమౌన్నమెసది 

తా నీవు “మాలో ఎవరినేని ఇచ్చి వనైచెద ని ని ఇప్పినదంతయు నీయందు 

సిద్ధమే నీవు ఇంత కెక్కువసయితము చేయంగలవాండ వే నీశ్ళంగములు ఎట్లు అత్యంతో 

న్నతములుగా నున్న వో అక్ నీమనస్సుకాడ అక్యంతోన్న తమయి యున్నది 

వ్యా, --- ఉపపన్న మితి _-ఇదమ్ “ఏతే వయ మమా దారాః ఇ త్యా ద్యు క్తం) 

సర్వ, మఠః పర మతో౭ధిక్క మపి త్వ య్యుపపన్నం యుజ్యత్కే తెధా హీ తే 

మనసః శిఖరాణాం చ సమున్నతిః సద్భశీ-శిఖరా ణీవ మనో మహోన్నత మి త్యథ౯;- 

కిం నామ దుష్క_ర మున్న తచితౌనా మితి భావః 

(పస్తుతా(ప్రస్తుతయో ర్మ్మనఃశిఖరయో రౌపమ్యుస్య గమ్య త్వా ద్దీపకాలంకారః, 

స్థానే అరక ఫొవ రాత్థానం విషు మాహ్బ్ము స్తథా ఘా తే 

చరాచరాణాం భూతానాం కువ రాధారతాం గతః 67° 

టీక. తాం = నిన్ను, స్థా -నం_స్టావర = కదలని _ ఆత్మానం = స్వరూ 

ఢఉయుగల్క విన్లుల = హరినిగా మనీషిణః = విద్వాంసులు ఆహుః = చెప్పుదురు ; 

స్టానే=(అది)ి యుక్షమే , తధాహి = ఆమ్ల తే కుక్షీః=నీ కడుపు చ,. .ణాం--చర= 

జంగ మములును _ అచగాణాం = స్టావరములును అగు భూతా నామ్ జ(ప్పథివ్యాదిభూ 

తములకు ఆధారతాం = 'తావల మగటను, గత; = పొందియున్న ది. 

తొ. పెద్దలు నిన్ను స్థావరరూపు( డయిన నిహ్హమూ క్తి వనిచెప్పుదురు, అందు 

ల కనుగుణము-గా నే నీకడుపులోను (విహ్షుమూ ర్తి కడుపులోనుంబో లె జంగమరూ పములు 

స్థ వరరూపములను అగ, పంచభూతములు చనెలకొనియున్న ఏ. " 



పుష్ప స్ప ర్ల 969 
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వా --స్తాన ఇతి -- త్వాం స్థావరాతౌనం సావరరూపిణం, విష మాహుః _ 
థి ఆశ్ర ఢి వో 

వి, “స్థావరాణాం హీమాలయః' ఇతి గీతావదనాత్ సైనీ యు కం శ యుకాణేకా 
(ఫి అవశ ఆకా] 

అవ్యయ మేతత్ - ని, “యుకే ద్వే సాం పతం స్తాన ఇ త్యవమరః, తధా హ్ - తే తవ, 

వ నృ రాచ రాణాం జజ్ఞమ స్రావరరూపిణాం, భూతానాం పృథివ్యాదీ నా, మాథార 

తాం గతః _ త వేవ విల్లో; కుకీ లేవంభఛూత ఇది భావః 

గా మధాస్యత కధం నాగో మృణాలమృదుధిః ఫతే ః, 

ఆ రసాతలమూలాత్ త్య మవాలమ్బిష్యుధా న చేత్? 686 

టీక _--త్వమ్=నీవు ఆ రసాతల మూలాత్ =పాతాళ మూలము వజకు న అవాల 

మ్చిపష్య ధా; చేశ్ = మోవ నేని నాగఃజపాము (అనంతుడు, న్స + ఎఖ మృ ణా 

ళ = తొమరతూంక్లవలె - మృదుఖిః = కోమలములయిన ఫృకౌః = పడగలరో, గాం = 

భామిని కథమ్ అధాస్యత్ = ఎట్లు భరించును 

_ క__భూమిని పాతాళమాలయువబకో నీవు మోచి త ద్భారము "శ్సే9కి తగు 

లకుండం జేసినందున శేషుండు తామరతూండ్లవలె కోమలములయిన పడగలనో భూమిని 

మోవ6౫ లిగి నాయడు 

వ్యా లా గా మిలీ, నాగః కేపాహీ, రాల మృదుఖి ర్చి కోమలెః, 

ఫవ్రై గా౯ం భువ, కథ మధాస్య ద్ద రయేత్, త్వ, నూ రసాతలమూలాత్ పాతాల 

పర్య _న్సమ్ * వికల్చా దసమాసః, నావాలమ్బిప్యధా శ్చేత్ పాదై ర్నావలప్పుధా 

యది; త్వదవలన్బునా దేవ భుజగరాజో౬పి భువం బిభ ర్టీ త్యథకః * అత్ర (క్రియాతి 

ప్త్యభావాక్ ల్బట్ (ప్రయోగ శి వః. 

అచ్చిన్నామలసంతానాః సమ్ముదొ ర్మ్యనివావితాః 

వున న్తి లోశా౯్ వుణ్యత్యాత్ కిర్హయః సరిత శ్చ లె, 69 

టీక. అ . 'నాః--- అచ్చిన్న = తెంపులేనివియు _ అనుల = అద్దఘులున లా 

(అగు) - సంతానా; = (పబంధములుక లవియు జ (పవావాములుక లవియు, స తౌ 

సముద = కడలియొక, - జారి = అలలచేత _ అనివారీతాః = అడ్డగింపంబడనివియు 

(అగ), తే = సియొక్క_, కీ గయః= యశస్పులును, సరిత శృ =నదులున్లు ప్రణ్యత్వాత్ = 

(తాము) పనిత్రములయినందుసు లోకాకా = లోకములను పున_న్టి = పవిత్రము చెయం 

* యన పి ° 



కుమారసంభో వే 

ఛా == తెంపులేనివై క కొనియాడంబడుచున్న నీకీ రాలును, 'తెంపులేక 

స్వచ్చములయి (పవహీంచు నీనదులువు, మొదటివి సము దముయొక యలలను దాటు 

కొని అవల్గట్టు నకు వ్యాపించియు, ఛెరడగవవి 'సము| ద్రముయొక యలలను నెట్టుకొని 

అందుం జొచ్చినవియు) నై, తాము పవిత్రములు గావున లోకములను పవితికరించుచున్న వి, 

వ్యా,---అచ్చి న్నతి = అచ్చి న్నా అవిచ్చి న్నా _- అమలా క్లో - సంతానాః 

(పబ నా! (పచాహాో శ యాసాం తౌ స్తధో కః 'సము|ద్రోరి (స రనివారితొః _ వార 

గమనా ద న్లపశేశా చ్చేతి భావ, తే తవ, కీతకాయః, సరిత శ్చ గడొదయ$, పుణ్య 

త్వాత్ పవితత్వా, ల్లోకాకా ఫున్నన్లి పావయన్తి - లోకపావనాః ఖలు ఫుణ్యన్లో కా 

ఇతి భావః కేవల (పకృతవిచషయ స్తుల్యయోగి తాలంకార 8, 

య ఛెన శ్లాఘ్య తే గడా పాదేన పరమేషీనః 
మూ ౧౧ ౧ 0 

వభ వెణ ద్వితీయేన తథ వూచ్చిరసా తయా 70 

టీక. _గడా=మిచ్చేటు, (పభ వేణ=(తన) కారణమయిన పర మేసి, నః=విష్ణువు 
యెక్క పొదేన = చరణముచేత యశైవ = ఎట్లో అశు, ద్వితీయేన = రెండవదైన; 
(పభ వేణ = కారణమయిన, ఉచ్చిరసా =. ఉన్నత శిరస్సుక లిగి నట్టి, త్వయా =నీ చేత; 

శాఘ్య తే = రొనియాడంబడుచున్నది 

తా —మిగ్నో టిని, (మొదట) విష్ణు పాదమునుండి ఉద్భునించినం దులక "పెద్దలు 

ఎంతే పొగడుదురో అటే ఉన్నతశిరస్కుంద వయిన నీవలననుండి అనంతరము ఊద్భ 

వించినందులకును అంతే పాగడుదురు. 

వ్యా. య థేతీ _-గజ్రా భాగీరథీ, (ప్రభవ త్యస్తా దితి (ప్రభవ స్తేన కారణేన, 
సరయేు తిస్ట తీతి పర మొస్టి సూ విఫ్లో & ౫* పరమే కిత్స) త్యయః ఈ “తత్సురుషే కృతి 

బహులమ్ ఇ త్యలుక్ * *_ పరమే బపొ౯ ది౯ వ్యగ్ని భః స్థ ఇతి పత్యం, హా డద 

చరణేన, య శైవ, శ్లాఘ్య తే (ప్రశస్యతే, త శ్రైవు ద్వితీయేన ప్రభ వే జోచ్చిరసా త్వయా 

శ్లాఘ్య తే, హారి చరణవ తీధ౯ స్యాపీ సి భకాభుూూత స్త్వ మితి భావః. 

,తర్య ore మధథనా చ్చ వ్యాపక్ మహిమా హరేః 

_తీవిక మోద్యత స్యాసిత్. సతు న్యా భావిక స్తవ ‘l 

', టీక,__తిర్యక్ = అడ్డము గాను) ఊర్ధ్వమ్ = మోడికిన్సి అధస్తాత్-చ = క్రింది 
కిని ' వ్యాపకః = పర్వునదైన మహిమా = మసహాత్త్వ్వము హరేః == విస్లుమా రికి, 

క ఆం..స్య-ాతి = మూడు - వ్మిక్రను = అంజ లిడుటయందు _ ఉద్యత స్య = ప్రాను 
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కొన్న వానికి, ఆసీత్ = కలిగాన్సు తవ తు = నీ కనినమో, సః = ఆనుహిము, స్యాభా 

ఖికక = సహజము గానున్న ది. 

తౌ _వామనావతౌరమందు చూ డరిజలు చెట్టుటకు వూనుకిొన్నప్వడు (నీ 

వారికి అడ్డము గాను మోందెకిని (కిందికిని వ్యాపించు నట్టి గొప్పతనము కలిగను; నీకన్న మో 

స్వభావము చేశే వ సమ డి 

వ్యా. తెర్యంగితి _ తిర్య గూధక్వా మధస్తా చ్చ వ్యాపకః - 'సర్వవ్యా 

ర్స్ త్వర్గః, మహిమా మహా త్రం, సారే రిష్లో తలస విక మే మూద్యతస్య సత ఆసీత్ 

(తివిక్రమోద్యత స్యా స్తీ కడాచి దెవ-నతు సర్వ దే త్యథ౯ః తవ తు, వ్యాపక్ 

మహిమా, స్వాభావిక; నన ఇ త్యథఃణః 

న బుధ పద మాత న్థుపా తయా 

ఉచ్చ ర్టిారణ్యయం కృజ్ణం నుమేరో ర్వితధీకృతమ్ 72 

టీక. య + కలు = జన్న ములయొక ఎ ఇగ హవిర్భా౫ ము 

లను - భుజాం = భుజించువారియొక్కు.. , మే = నడుమను పదమ్ = అడుగును, 

ఆతస్థుసా = ఉఊంచినట్లి త్వయా = నీచెత్స్క సుమేరోః = "పెోమా(డ్రియొక్క_, 

గాద = ఉన్న తమును, పారణాయం = బంగార పుదియు, (అయిన్కళశ్చజ్ద౧ = శిఖరము 

(పాభాన్య మనియు ధ్వని, ఏతథీకృతమ్ = వ్యర్ధము చేయంబడినది. 

తౌ .._యజ్ఞమందు హని ర్మాగమును ఇం దాది దేవతలతో గూడ భుజించునధికా 

రము నీకు లభించినది. ఉన్నత మయినబంగారోకిఖరము చె ఎంత సాధాన్య మావ్నను జాం 

మా।దికి ఈగారవము రా దాయెను. 

. వాన్టాయ జతి ఆ యజ్ఞ భాగభుజా మిన్రాాదినాం మభ్యే పద, మాళస్థుసా 

నిహితవతాౌ, త్వ యో చ్చె రున్న తం, పార ఇ్యస్య వికారో హారణ్మయం * “దాణ్లినా 

యన హో స్టీనాయన _ ఇ త్యాదినిపాతనాత్ సాధ్కు సుమేరోః, శృజ్ఞం శిఖరం - (పా 

ధాన్యం చ ధ్వన న్యలే - ని “శబ్దం (బాధాన్యసా మో శ్రి ఇ త్యమర 8, వితథీక్సతం 

వ్యథి౯కృతం - తస్య యజ ere దితి భావః - అస్య తు తత్సద్భా వే (పమా౪ం- 

“హి మువతోో హా స్రీ నీ ఇవి శ్రుతిః 

కారిన్యం స్థానశే కాయే భవతా సర్వ మర్చితం, 

బ్రదం త్తు తే భ క్రిన్నభుం సతా మారాధనం వపుః (8 
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టీక భవతా = నీచెత, కారిన్యం సర్వం = కరినత్వము (వంగమి) అంతయు, 

స్థావశే కాయే = కదలని శరీరమందు (శిలామయమం దనుట,), అర్పితం= ఊంపయబడినగి, 

సశాక్ = పెద్దలను ఆరాభనం= పూజించుటకు సాధవమయిన్య , లే ఇదం వపు స్తు 

నీయొక్క యో (జంగమ) "దేవా మన్న సూ, బ క్రిన్నమమ్-భ క్ర దై = పూజున్టలయందలి 

యనురాగముచేళ - నమమ్ = వంగి యున్నది 

తా,.నీవు నీ వంగమి నెల్ల శిలారూప మయిన నీ బేవూమునంటదే పెట్టుకొనియు 

న్నా వు, పెద్దలను పూజించుటకు సాధన మయిన యీ నీ జంగమరూప మన్న యో పూజ్య 

లయంచలి యనుర_శక్రిశత అడంకువగలదై యున్న డి. 

చ్యా ---కారిన్వ మితి. భవతా సర్వం, కాఠిన్యమ్; అనమత్వ మి త్యథక౯8, 

స్థావరే its కాయే _ శిలామయ ఇ త్యథ౯ 8) అర్పితం న్య _స్ష సం, సతౌా మవహా౯ళతా, 

sR వూదాసాభనం, త ఇదం వపు స్తు- జజ్దను మి త్యథక 8, భ_క్తినమం - 

కారీన్య లేశోఒ౬ప్యత్ర నా _స్త్య్యవ్యధా న్యమత్వాసంభవా ది త్యథక౯ః - తధా చాసా 

ధథారగణ్యాం ధ్వన్య లే. 

ర rr ల 

త్ర దాగమన కార్యం నః నేణు కార్యం త్ర వైన తత్ 

(కేయసా ముపదేశా త్తువయమ (తౌంశభాగినః _ 44 

టీక.._-తత్ = కావున నః = మాయొక్క, ఆఅ. .-ర్యుం--ఆగమన = రాక 

యొక్క - కారన్టిం == (పయో జనమును, శ్చ = వివము, తేత్ = ఆ(పయోజ నము, 

తవ ఏవ=-నీద్కే వయం తు=మేమో, (శేయసాప్్=క ల్యాణములను, ఉపబేకార్ == బో 

ధించుట చేత, అత = (ఈ, పయోజనవిషయమున, ఆంశభొగిన; - అంశ = పొలుకు .- 

భాశగిన; = పొందువారము 

తా కావున మే మేల వచ్చితిమో ఆకార్యమును వినుము. ఇది నీకార్య మే, 

మాకార్యము కాదు, మటి అందుల ఫల మేమో ని వం౦ంలే, అందులక న యుప దేశము 

మాత్రమే నూవంతు 

శ aa తె శ్తసా న్నా ౬ స్థాక; మూగ మనస్య = కార్యం (పయో జనం, శృం 

తత్ కార్యం చ) త వైవ - న త్వస్తాక మి త్యవధారణాథక౯ ఏవకారక వయం తు, 

(ేయసా ముపదేశ్యా దత కార్యే ఒంళభాగినః - త్వ మే వాత ఫలభా గయ ముప 

దేస్తార ఇచి భావః: 
గ 
శీ (| ల 
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కార్య మే వావా -_- 

అణి మాదిగుణో చేత మస్పృ్ స్ట్రవ్లురువా_న్హ నరం 

fe లో శ మోాశ(ర షి త్యుచ్చెః సార్గచన్షం పథ ర్తి యః us 

మొదలుగాగల - గుణ = గుణములకో _ ఉెపేకమ్ = కూడుకొన్న దియు, అ... రహో 

అస్పష్ట = తాంకంబడ్ని _ పురుషా నరం = అన్యపఫురుషుండు కలదియు, ఉఊన్చెః = 

సరోోన్న తమువు, (అగు), ఈశ్వరః ఇతి శబ్బం= ఈశ్వరుండు అను పదముగు, సౌార్ధచన్ద)౦= 

కొజునెలత' లహాడుకొన్న దానిని బిభ రి = వహీంచియున్నా (డో 

తా ___ఏచేవుండు అణిమా ద్య స్టేశ్వర్యములం కలవాడే మటీ యేప్రనహునికిని 

పీరు గానట్రిదియు ఊపపదము చేనిదియు నగు నీళ(రళబ్దము తనకు పేరు గాం గలవా. డై, 

అ్లే మణి 'యెక్యనికిని తగులనటి చంద్ర శెఖకు ధరించియు న్నా (డో,-_ 

వ్యా -- అణి మేతి... యః శంభు రణిమాదిగుణో పేత మణిమాదిభి రస్ట్రభ్ళీ 

గులాకో ర్వాచ్యభ్నూలె రు పేతమ్ - అపవుటశ్యర్య వా దక మి త్యం; అక ఏ వాస్పృృస్ట్రం 

ఫురుషూ సరం యేన తం తధో క్షం ఫురుపాన్సర స్యానఖిధాయకమ్ _ త స్యె వైవంగుణ 

తా ది త్య 9 ఈద పరమ, మశక ఇతి శబ్దం నిరపప దెశ్వురళేబ్ద మి త్యర్థః) స్ట. 

వళ్ల మగ్గ చన్ద్రయు క కమ్ - అ స్ప చష్ట్రం చే త్య 9 విభ ర్షిః 

కలితాని నోోన్య సామ ఖై లః పృథిప వ్యాధిళ రాత న భః 

య్ చేదం (థియే విశ్వం భునై ర ర్యాన మి "వాధ్యని 76 

ఒండొకటియొక్క - సామ థ్రైళ్యాః = శ_కికలవైన, పృథి వ్యాదిఫిః - పృథివి=భూమి - 

తదిఫిః = లోను గాంగల అత్తే భి8= తేనమార్తులచేత, ఇదం విశ్వం= ఈవ్య క్త ప్రపం దము, 

ధుశై కః = గుబ్హములచెత, అధ్వని = దారిలో, యానమ్ ఇవ = బండియుం బోలె 

(ధథియతే = వహింపంబడియున్న దో. 

తా ___ఏజేవుడు ఒండొకటికి తోడ్పడునట్టి వెన పృథివ్యాదులనెడు తన యె 

మిడి మూ ర్తులచేక, ఈనిశగయుళ్కు గజ్ఞములు దారిలో బండినింబో లె ae 

చున్నా (డో 

వ్వా. ._ కలి తేరి యేన శంభునా కలితం ధృతి సంగ హోది స్యగుణ సంపా 

దితే = మమోా్యాన్యస్తామ్య $ం పరగస్పవస సహకారరూపం - యమ స్రథో కె క _ స్వస్వరూప 

"సామర్ధ్య మ న్యూ న్యో అక. వతి “భావః, పృథి వ్యాదిళ్ళి ష్టం. ఖః సాల నాలొ 29 

“వైర 
స 

f 
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రి త్యర్గః, ఇదం వ్యక్తం విశ్వం; ధ.రం వహ నీతీ ధుర్యాః శః ధు ర్వశే ఏ8 - 

 ధురోయడ్డక”” ఇతి యతృ్సగితయః, అధ్వన్సి యానం రథ) ఇవ (ధియలే. 

" Nae కాలా 

యోగినో యం విచిన్య న్తి మె కాభ్య_స్సరవ_ర్డినమ్ 

అనావృ_త్రిభయం యస్య పద నూహు రనిపిణః 17 

టీక. మోగిన = అధ్యాత్మే వేదులు క నం--- కత = శరీరముయొక్చు_ - 

అభ్య_్ల్షర = లోపల - వ్తినం = ఉన్నట్టి, యం = ఎవనిని విచిన్వట్తి ఆ చెదకుదురో ; 

మనీషిణః = విద్వాంసులు) యస్య = ఏశంధునిధయొక్కు_, పదమ్ = స్థానమును, అ... 

యం = మరల సంసాగమునం బడుటవలని భయము అని దానిని గా ఆహుః = చెప్పుదురో 

తా --సర్వ్య శరీరాంత ర్వామి యగు నేపరమాత్యను యోగులు సమాధియందు 

వదకుదురో, ఏబేవుని స్థానమును పొందినవారు మగల 'సింసారమునం బడ రని విణ్యాంసు 

లు వెప్పుదురో లు 

వ్యా. యోగిన ఇతి --- మోగి సూ ఒ ధ్యాత్మ వేదినః 'శ్షేతాభ్య న్హరవర్సినం 

శరీ? నృశ్న్చరం సర్వభూత _న్హర్వామినం పరమాత్శస్వరూపిణ మి త్యగ్గక - ని. “కే త్రం 

పత్నీ శరీయా క ఇ త్యెమరః; యం శంభుర్కా విచిన్య చని మృగయ నె, మనీపి ఇకో విద్యాంస్యో 

యశ శంభోః, పదం న్ మసిద్యమాన మావృ పః పున; సంసార "ప శే, గృయం 

యత్ర త్ర తధాభూత, మాహు? 

- స కే దుహితరం సామోత్ సాన్. విశ్వస్య కర్మణాం 

స రస తేఃపదెః 
వృణు తే పరణ శమ్బు కనా లర్ పదెః 78 

టీక విశ్వస్య = (పపంచముయొక గా, కరకాం క పనులయొక్క., సారీ, - 

చూచువాండును వరదః - వం = కోరినవానిని - దః = ఇచ్చువాండును, (అగు, సః 

శంభుః = లఅశివుండ, ఆ లె-అస్త్యత్ = మాయాందు - 'సం[కామ్మిలెః = చేర్చ 

బడిన, పదైః = మాటలతో, కే దుహితరం == నీ కొమారీతను, సాక్షాత్ = స్వయముగా, 

వృణుతే = యాచించుచున్నా (డు | 

నా ఈ ప్రపంచముయొక్కు కర్మలకు సాక్నీభూశు(డై భక్తులకు కోరినవరము 

లాసంగెడి యాశంభుండు మాసహూట తా నుంచిన తనమాటలచేత నిన్ను నికన్య నిమ్మని 

యానించుచోవ్నా ండు. | 

ఇళ కే ల న స్త ఖ్ 6 

“కాజు, ఇతి. విశ్వస్య జగతః, కర్మణాం, సాశీ (దహై * సాకాద్ద్రక్రరి. 

సరిజ్ఞారెకోక * ఇ'తీన్నిప్రక్యయశ, బరా నిష్టా సదా రీతి వరదః* ఆతో౭నుపసళ్టే కః” 



© 

స స్ప ద్ర, 975 
4 ఠి ౧ 

ఇతి క్మపత్యయః, స సూర్యో కః శంభు, రస త్సంకామిిలేః కదై రస్తాసు నివేశితే ర్వా 

5 9 MT 
వైఫ్ క దుహాతరం, సాకాత్ వృణు తే స. కన స్వయ “మేవ యాచత ఇ త్యర్థః. 

త్ర మర్ల మివ వారలా నుతయా యోక్తు సుహా౯ సి 

అశోచ్యా హీ వితుః కన్యా సద్భ ర్హృప్రతిపాదితా 79 

టీక.__తం = ఆచదెవుని, భార త్యా= వాక్కుతో) అర్థము ఇవ = ఆ మును బోలె, 

us) 

ల 

ఏలయనగా, సద్భ_ే) = మంచిభ రకు, (పతిపాదితా = ఈయబడిన, కన్యా = కరాంతు 

రు పితుః = తేండకి, అశోచ్యా = శోకము కలిగింపదు. 

తా._వాక్కు-తో అర్థమును బోలె నిత్యిసంబంధముశకై. నీకూంతును ఆబేవునితో 

కూర్సుటు మంచిపని, ఏల యనంగా మంచివరునికి ఇచ్చినకన్వకై తర్వాత వగవవలనసీ 

య ౦డదు, 

వ్యా --- త మితి - తం శంభుం ఖఫార త్వా వాచా౬గ్ల మఘిధేయ, మివ, సుతి 

య్ దుహితా, యో క్వం సంఘుటయి తు, మస్త్ స్త అత వాగగ్గయో రరపమా నత్వే 

సామట్ట్య్యో కా క్ష గా వివథత్సీ, ౫ oa] తు కం 6 వాగర్ధా రాకు సంప్పశా 

ఇ త్యె (తాపీ తధాహి - నద్భ్యశే - (పతిపాదితా దత్తా కన్యా పితు రకోణ్యూ 

గుకా స్త మ ప్యాహా క 

యావ న్వ్యేతాని భూతాని స్థావరాణ చరాగ చ 

మాతరం కల్పయ "సె్వనా మాకో హి జగతః పితా, 80 

. * శ్రీకీక, స్టైవరాణి = కదలనివియును, చరాణ్సి + = జంగమములునుు (ఆగు), 

ఏతాని భూళలెని = ఈఛూతములు, యావన్సి = అన్ని యు, ఏచాం= ఈనీకొమూరితను, 

మాతరం = తల్లినిగాా కల్పయన్సు = చెసికొనును గాక, హీ = ఏేాతువుచేతననంగా, 

ఈశః = శివుడు, జగతః = లోకమునకు సితౌ = తండి 

తా కివుయు జగత్తున కెల్ల తండిగావున, కెవ్చునికి ఇచ్చుటచేత నీ కొమారిత స్టావ 

రజంగ మాత్త్యక ము లయిన సర్వభూత ములకును తల్లి యగునట్టి ముహాభెగ్యమునుిపాందును , 

వ్యా లా యాన న్లీతొ -- స్టావరాణి ఐరోణి ఇ యావ ్యేతాని భూతాని = 

స నీతి శేషః = సర్వాణి భూతా నీత్యెర్గః, ఏనాం లే దుహితేరం, మాతరం కల్పయిన్లు, 

హ్ యస్తా; దీళో జగతః పీతా - పితృ డా రెవ నూతృ భావో న్యాయ ఇతి భావః 

? 



లి కువూరస౦భ వే 

(పణవ్యు నితిక్ర్రాయ విబుధా స్రదన నరం 

ఖే స్త లు 2 AE | .  చరతౌ రకాయన్హ స్యా శూడామణిమరీచిభి 8 

టీక._విబుధాః = దేవతేలు, శితికన్ణాయ = శివునికి (ప్రణమ్య = (మొక్కి 

తదన న్షరమ్ = ఆవెంబడన్సి అస్యాః= ఈసుయొక్క., వగరణొ = పాదములకు చూ . 

భి - చూడా మణి == శిఖా రర్నములయొక్క_ - మరీచిఖి; = కీరణములచెత, రక్ష 

= ర 

తా. దేవతలు శివునికి (పణమిల్లి వెంటనే తత్కళత్ర మగు నీసె పాదములకు 

తవు శిరోమాణిక్యముల కిరణములచెే వన్నె కలుగునట్లు గా (పణమిల్లుదురు గాక, 

వాన్టీ*— (ప్రణ మ్యులి — విబుధా దేవాః, శితిక క్ఞా య శిదాధయ, (పణవ్యు; 

అ ళ్. a గి న్ 

తదన_నరం నీలకగ్షాప్రణా మాన్నన్లర్శ మస్యా శ్చగణా చు డామణిమరీచి? రజ్జియ ను - 

ఈళ్వర పకి గహో దఖిలదేవతావన్యా భవ ల్వె త్య 

ఆమా వధూ, రాక్ దాతా యాచితాల వము చయమ్, 

వర శంభు, రలం పాప త్వ త్కు-లో దూత యె మిది రజ 

టీక. - ఉమా = పాక్య్ళబి, వధూ = సెండ్డతాంతురు, భ వాకా=నీవ్ర, దాతల" 

ఇచ్చు వాడవు, ఇమే వయం = ఈ మేము, యాచితాం్క = వేండుచవారము, శంభుః = 

శివుయు వరః = పెండ్లికొడుకు ఎహః విధి = ఈ సామగ్రి తె యే త్వత్ = 

నీయొక్క - కొల = వంశముయొక్కొ_ - ఉద్భూత మే = ఉచ్చ్భ్ళయమునఖు అలం పీ "౫ 

చాలును ౫ చా. 

ఆతా... పార్వతి పెండ్డకాంతురు, నీవు ఇచ్చు వాడవు మేము వేండువారమ్సు 

శివుడు వరుడు నీ కలము ఉ సృ్భయము నెందటకు ఈ సామ్మగి చాలును. 

వ్యా. ఈ మేతి __ఉమా వధూ భవాక దాతా, ఇమే నయం, యాచితా. 

రః (పార్ధకాః, శంభు, ర్వరో తోభా ఏవ.విధి నేహ సామ గీ, త్వత్కుల, సో్యోద్భూ 

తయ ఉ చృ్యయ్యా యాలం పర్యాప్తం హీ 4 “నమః స్ట స్టీ స్వాహా స్వథా'_-ఇత్యా 

దినా చతుగ్గీ త 
ర 

'అసోతుః సా యమానస్య వన్య న్యాన్నన్యవస్లై సః 

సుతాసంబన్గఏధినా భవ నిశ్వగురొ గ్ష రురుః ' 88 

టీక. జా ఆప్లోతు! = స్పుతింపనీభా(డై, మ్రూాయమానస్య ణు సుతింపంబడుచు 1 

న్న వాండున్వు వన్ల స న్ష న్టీస్షి "ఆ (మొక్క_యడువాండయి, ఆనన్యవన్దినః = తౌను ఒరులను 



ఇంట ఇగ కుర్ 
రః ఫై స్ప రః. 977 

(యుక్కొ-నివాయడును, పిశ్ళగురోః _ విశ్వ = జగత్తుయొక్క_ - గురోః = (తండియునగు 

నా బేవునికి, సు,..నా- సుల = కరాంతుతోడి సంబన్ద = బంధుక్యముయొక ్క- = నిధి 

నా = వేతచేతు గురుః = గురువవుు భవ - కీమ్యు 

తౌ 'స్వయము ఎవ్వరిని _స్తుతింపనివాలడె ఎల్ల వారిచేత స్తుతింపంబడువా( 

డును తొను ఎవరికిని (మొక్క-నివా౯డై ఎప్ల వారిచేకను (మొక్కులు గొనువాండున్సు ఆగు 

నా లోకగురువునకు నీ భూతు నిచ్చి వివాసూము చేసి గురువవు కము, ఎవరిని గాని పొగ 

డక నమస్కు_రింపక యుండువానివలన ఫౌగ డ్లలను నమస్వా..రములను పొందుట ఆహా! 

నీకంతభాగన్యము ' --అనుటి 

వ్యా ---- అనోతు రితి. 'స్వయ మన్వన్తాతౌ న భవతీ త్యన్లోతు9) కింతు 

స్త్తూయమాన స్య సగ్వస్వత్యస్య; వ్యసన జగద్వన్ల న్రీనన్టి నయ మన్యం న వస్ష తే ఇ 

త్య నన్యువన్ది మూ వశ్వగురో" దేజావస్య, భుతా 'నంబవ విధినా యాన సంబ నాచర కోన 

గురు ర్భృవ, యో నాన్యం సాతి న వన్న తే తి స్వా్టాపి త్వం స్తుత వసి జ త్య హో 

తవ భాళ్యవ _ే త్యథ౯ః 

వవంవాదిని దేవరా పా తు రధోముఖిీ 

వీలాకమలపత్తొణి గణయామాస పార్వతీ 84 

టీక. దేవరా = వేల్పు జడదారి, ఏవం = ఇట్లు, వాదిని (సతీ) = పలుకుచుం 

డెంగా, పార్వతీ = ఉమృ పీతుః = తేయిడయొక్కు, 'పొర్చే ర = (పక్కు_ను అధోముఖీ 

(సత్రీ== మొగమువా౦చిన దై, వీ...ణీ- లీలా = క్రీణాభకామయిన _ కమల= తామగ 

యొక్కు_ - పత్రాణి = రేకులను గణయామాసస = లెక్కి_ం౦చుచుండోను. 

తా --- ఈ (పకారము ఆయంగిరోనుహార్ది చెప్పుచుండంగా పౌర్వతీ దేవి తండ(ప 

కను .లజ్ఞనేత మొగము వాంచి తనచేతిలోని శేలీతామరసదళములను లెక్కించు నెపం 

బున తేన నంతోపమును డాంగురించిన దాయెను, 

వ్యా -- ఏవ మిలీ. చేవపా౯ వడ్డేర, స్యేవంవాదిని సలి, పార్వతీ పీతుః 

పాళ్ళే ఏ, ₹ధోముఖీ సతీ - లజ మతి శేషః, లీలాకములపత్తాాణి గణయామాస సంచ 

ఖ్య ఆ లజ్ఞావకాత్ శమలదల గణ నా వ్యా జేన పహాప౯ం జుగో పే త్య్వథ౯౩; అనే 

నావహిళ్లై ఖ్యః సంచారీ భావ ఊ కః - తదు కృమ్ ఆ అవహిళ్జ తు లజ్ఞాబె ఫా౯హా౯ 

ద్యాకారగోపనమ్” ఇతి. 

లః సంపూర్ణ కామోఒషి మెనాముఖ ముదె కుత, 

(పాయేణ గృహిణన్నేతాః కన్యా ర్ధము కుటుమ్సినః, రస్ 
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టీక —శెలః = పామవంతుండ్రు పూ - మః - పూర్ణ = సీధ్ధమయిన _ కాముః= 

ఇగ్భక లవాండు, ఆపి = అయినను, మేనాముఖం = మేనకాదేనియొక్కొ_ వదనమును 

ఉదె కత = చూచెను, (పాయేణ=[పాయికము గో, కటుమ్బిన$ = గృవాస్థులు, కన్యా 

శమ = కూంతుల (పయోజనములందు, గ్ర * (లః అ గృహిణీ = = నే తాః= 
@ 

కన్ను గాంగలవారు 

తౌా...హామవంతు.డు శివునికి కన్య నిచ్చుటకు పూర్మ "నుయినయిచ్చ కలవాండ్ 

య్యున్సు * ఈ విషయమందు తగిన యుక్తం మేమి చెప్పవచ్చును! ' అను నద్ధము-గా మేన 

కాచేనిముఖమువు గాంచెను ఆది యుచితమే ఏల యన, తేటుచుగా గృహస్థులు కన్య 

కల [పయోజనములను ఇల్లాలివలన "తెలిసికొందురు 

వ్యా కేల ఇతి __ కెలో హీమవాక్క్ళా సంపూణకాకాసో ౬పీ _ దాతుం 

కృతనిశ్చ యో? పీక్యిథకాః, మేనాముఖ ముదైక్న్షుత _ ఉఊచితో_త్తరజిజ్ఞా స యీలీ భావః 

తథా హొ (పాయేణ, కుటుమ్బి సూ నాం క న్వాఖేభహ క న్యా, పయోజ నేహ, 

గృహి జ్యేవ - నేత్రం కార్యజ్ఞానకారణం - యేషాం తే తథోక్తాః - కలశత్ర పథాన 
వృ త్తయ ఇ త్య భ౯ః 

మేన మేనా౭వీ తత్ సర్వం పత్యుః కార్య మభవ్పీతమ్, ana 

భవ న్లరవ్యభిచారిణ్యో భగ్గు రస పతి నత 56 

టీక __ వేనా ఆపి = మేనకాదేవియు, పత్యుః = వెనిమిటికీ, అభఖీప్సీతం= ఇన 

మయిన తత్ కార్యం సర్వం = ఆ వ రలీచు నంతయు, మేనే = అంగీకరించెను; పతి 

(వతాః = పతియే (వతను గా. గల చ్రైలు, భతుకా8= పెనిమిటియొక్క ఇ ప్వే= కోరిక 

యందు, అవ్య ఫిచారిణ్య: = లేప్పనివారు భవ న్టి = అగుదురు 

తా, __ మేనకా బేవియు భర కోరిన యా(ప్రయో జనము నంతయు నంగికరించెకు? 

అది యుక్త మే పతివ్రతలు ఎప్పుడు ఛ_ర్రల యభ్మి పొయమును అతి[కమింపరు, 

వ్యా మేన ఇతి, _మేగనాఒప్కి పత్యు హీ౯మాలయస్య, తత్సర్వ మళభీప్పితం 
కార్యం) మేచే౬డీచకార, తధా హీ, పతి లేవ (వతం యాసాం.త్సా భతుళా రిస్టే 
ఒఫీప్సి కే, స విద్య కే వ్య్వభిచారో యాసాం తౌ అవ్య భఖిచారిణ్యో భవన్సి - భర్తృ 

చిత్తాభి పై యజ్ఞా ఇవ నీతి భావః 

ఇద మ [తో త్తరం న్యాయ్య నిఐతి బుద్ధ్యా విమృళ్య సః 

ఆద దె వచనా మస్తే మజ్బలాలంకృ తాం నుతామ్. 8? 
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టీక __ 5 = ఆ రమవంతు(డు వదసామ్ = మునిమాటలయొక.-, అ = 

కడపట్క అత = ఈవిపయమందుు ఇదం = ఇడి, న్యాయ్యన్ = నాయమయిన, ఊ త్తే 

రమ్ == ఊ తేరమ్కు ఇతి = అని, బుద్ద్యా = మీనన్నులో విమృశ్వ్య్ర= ఆలోచించుకొని, 

మ.. తాం - వుజ్జళ = శుభముగా - అలంకృతాం = క సేయయుడిన్స సుతాం = క్రో 

మారితను, ఆదచే = చెతులతో కొనియెను 

తా ___ ఆ య్యగిరోమహాముని పలికినమాటల కడపట, హిమవంతుండు “ఇది 

యిందులకు తెగిన యు క్రరముూ ఆని మనస్సులో నిశ్చయించుకొన్న వాం డయి మంగళ 

ముగా అలంకరింపంబడియున్న కొమారితను చేతులతో పట్టుకో నియెను, 

వ్యా,--- ఇద మితి _ స పావమువాకా వచసా మన్నే మునివాక్యావసా స్వే ౬(త్ర 

మునివాక్య, ఇద ము త్తరన్ల్ శే వమ్యమాణం దాన మేవ, న్యాయ్యం న్యాయా దనే; 

ముత్తర మిత్సి బుద్ధ్యా చి తేన, విమృశ్య వచి) మజ్జలం యదా తధా ఒ౬లంకృ తాం 

మజ్బలాలంకృ తాం, సుళా నూదబే హసాఫ్య్యాం జ గాహా 

ఏహి, విశ్వాత నే నల్చే, భికా౭_సి పరికల్పితా; 

అర్షి నో మునయః (పాప్తం గృహమేధిపఫలు మయా 88 

టీక వ ల్సే=ఓ పిల్లా ' ఏహ్ా = రమ్ము, త్వం=నీవు; విశ్వాత్మ నే = (ప్రపంచము 

యొక్క యాత్త్మయయిన శివునిక భిక = బిన్బము గా, పరికల్సితా = నిక్చేయింప( 

బడిన దానవు, అసీ=అయియున్నావ్రు అథి౯నః=యా-ం దువారు మునయః= బుహులు, 

మయా = నాచేత, గృ *+ల౦ - గృహమేధి= గృవాస్టుఏయొక = ఫలం=(పరోజనము, 

(పొ_ప్పమ్ = పెందంబడినది 

తా,.ఓ పిల్లా! రా రమ్ము; నిన్ను (ప్రపంచముయొక్క_ యాత్ర్మేయగు శివునికి 

బిచ్చ మియ్యు నిశ్చయించుకొ న్నాను, నన్ను -జీండువారు మహామునులు చాకు గా కస్ట 

ఫలము లభించినది 

వ్యా ఏ హీతి _-ెహి వత్సే పుత్రి, ఏ హారి చ్బ త్వం, విశ్వాత్మ నే క్ వాయి,
 

(4 అ ఆ ఇల జ 

ఫిళ్లూ పరికల్పితోలసి నిక్సితా౬సి - వి. రత్నా ది స్తమ్బపర్య _న్తం సర్వం భక తప 

స్వినకి ఇతి వచనా 'దితి భావ అధికామూ యాచితారో, మునయః, మయా, గృహ 

మేధిమూ గృవాస్థన్య, ఫలం ౮ ప్పమ్ - ఇహ పరత్ర చ తారక తాల్ సాకే కన్యా 

దానం గావా౯ొస సస్య ఫల మి తథలః 

ఏతావ దుశ్గార తనయా, మృపీ. నాహ మహీాధరః 

“ఇయంి నమతి వః సర్యాక్ (తలో చనవభూ రితి, 89 
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€ీీక, మహీధర & = పహామవంతుండు తనయాం = కొమారితను, ఏతావత్ వా 

ఇంతమాతము ఉక్త్వా = పలికినవాండ్కే ఇయం (తిలో'చనవధూ। = ఇదే ముక్కంటి 

భార్య, వః సర్యాకొ = మిము నెల్ల, భమలి=[మొస్కు చున్నది ఇలీ==అర్కి బుషీక్షా= 
మునులతో, ఆహా = పలుకుచు న్నా (డు. 

తౌ.__హీివువంతుడు కొమారిత ఫో ఇట్లు చెప్పినవాంై ఆమునులతో “అయ్యా 

ఇదిగో ముక్కంటి యిల్లాలు మోకు (యమొక్కు_చున్న ది? ఆ పల్యికెను, 

బ్యా. ఏతొవ దితి. మహీధరో హిమవాం _స్తనయ్యా మేతావత్ ఫూ 
రోం క; ముక్త్వా బుపీ నాహ్క కి మిలీ ఇయం, [తిలోచనవధూ ('త్రఫమ్చుక పత్నీ, వః 

సర్వా న్నమ తీతి _ (తిలోచనవధూ రితి సీద్ధవ దఖిథా నే 'నావ్మిప్రతిపన్నం డాన మితి 

నూచయతి, 

ఈవ్చి తార్థ క్రియో దారం తె౭_భినన్ల న్ గే ర్వ చః, 

ఆశిర్భి కేధయామానుః పురఃపాకాభి రన్సు కామ్, 90 
టీక. బే = ఆమునులు ఈ రం ఈప్పిత = కోరంబడిన _ ఆర (పయో 

జనముయొకు_. - (కియా = చేంతచేత _ ఉడారం = గొప్పదయిన, సః = పీొమువం౦ 

తునియొక్చు, వచః = మాటను, ఆఫినన్ష సి = అనుమోదించిి అమి కాం = పార్వతిని, 

పురఃపాకాఖిః = వెంటనే ఫలించునవెవ, ఆశీర్చిః = దీవెనలచేత, ఏధయానూసు = 
వరి ఆ సరి. 

తా __ ఈవిధముగా తమరు కోరిన కార్యమును నెజివేర్సు చుం బలికిన యాహీమ 
వంతుని గొప్పతనమునకు ఆమహామునులు ఆతనిం బాగ డ్లలతో నసంతోసె పెట్తి, పార్వతీ 

దేవిని వంటనే ఫలించునటి దీవెన లాసంగి సంతుష్తురాలిని జేసిరి, 
వ్యా. ఈప్పీతా "శీలతి _- లే మునయః, ఈవీ తౌథ౯(కియ యేస్తాధ౯ణకర జే 

ఇ-దారం మహత్ - ని. *ఉఊ దారో చాతృనుపాతోఃి ఇ త్వమరః, గలే హీ౯ామవతో, | 

వచో వచన మభినన్ల్య సా ధ్వితి సంస్తు, త్యామ్బికా మమ్బాం), పద్యత ఇతి పాక; 
ఫలం - పఫురఃపాకాఫఖి;ః పురస్కృత భలాభి, ంాశీర్భి రాశీర్యాదై, రెభయామాసు$ సం 
వధకాయామాసను స్ట 

తాం (పణామాడరస _సజామ్ఫ్చూనదవతంస కాం 

అజ్క్య_మారోపయానూస లజ్జ్ఞమానా మరున్లతీ. 91 
టీక (ప .. కాం---(పణామ = మైవ్కకొక్క rita తమక ముచేత - 

(స్త = జాటీన _ జామ్మూనద = బంగారపు , వతేంసకాం = కమ్మలుగలదై న, తాం= 



గా 

హ్ హై స్స రః. 981 

ఆపార్యలతీ దేవిని, లజ్ఞమా నాం = సిగుపడుచున్న దానిని, అరుస్థతి = ఆరంజోతమ్ర, అజ్బ_ నొ= 

ఒడిని ఆరోపయామాస = ఎక్కి_ం౦ంచుకొ నెను 

తౌ. నమస్కు_రించెను తమకములో కమ్ముల జాటీపోయిన పార్వతిని సీగ్తువడు 
చున్న దానిని ఆరుంభతీ దేవి ఎ త్రీ తనయుడిలో కూర్చుండం బెట్టుకొచెను. 

వ్యా తా మితి _|వణామాదరేణ నమస్కా-రాసక్వా = (స్తే _- జామా 

నదే సువణ౯వికారా ౬ వతంసచే క నకకుణ్ణలే _ యస్యా స్తాం) లజ్ఞమానాం తౌ మమ్మి 

కా మరుస్ర త్యజ్బ_ మారోపయామాస * *“రుహః పో౬న్యతరస్యా్యమ్ ఇతి పకారఃం 

త న్యాతరం చా శుముఖీం దుహితృ స్నే హవిక్ష బాం 

వర స్యానన్య్వపూర్ణస్య ఏశోకా మకరో ద్రుకేః. 92 

టీక.__దు. బామ్ - దుహీత్స = కొమారితయందు - స్పేనా = అనురాగము 

చేత _ విక్లణామ్ = దిగులునడినద్రై అశు ముఖీం= మొగంబునం నన్నీ భ్లుగలదైన, తనా 

తరం చ = ఆపార్యతీ దేవి తల్లిని (మేనకా దేవిని), అనన్యపూర్యస్య = ఇంతకు ఫ్రైర్యము 

ఇంకొక తె (భార్య లేనట్టి, వరస్య = చెండ్లికొమారునియొక్క-_, గుక్రైః ఇ (పభావముల 

చేతు విశోకామ్ = దుఃఖము తీటీన డానినిగా అకరోత్ = చేసెను 

తా. కూంశురు తన్ను ఎదడదయాయునుగజా యిని బెంగ వెట్టుకొని యున్న 

పార్వతీమాతను మేనకా దేవిని కూడ ఆయరుంధతీ దేవి “నీకూంతునకు 'సవతిపోరు లేని 

కాంపఫురము కలిగినది నీయల్లుండు, దేవదేవుడు మృత్యువును జయించినవాడు, అని 

యీతీరున వరుని పభావములను (ప్రశంసించి ఒడాన్చిను. 

వ్యా త దితి. దుహీత్ఫ స్నేహేన పుత్తికా (పేన్టూ - విళ్లవాం వియో 

- మ్యత' ఇతి ఫీతామ్స్ అత ఏ వాకూణి ముఖీ యస్యా స్తా మృశ్రుమభీం, తస్యా అమి 

కాయా - మాతరం తనాతరం మేనాం చ అన్యా ఫూర్యం య స్వా_స్తీ సోఒన్యపూర్వః 

* “సర్వనామ్నో వృ త్తీవిషయే పుంవద్భావఃి ఇతి పూర్వపదస్య ఫుంవద్భావః - స న 

భవ త్రీ త్యనన్యపూర్వ'- స్త స్యానన్యపూర్వస్య - సాపత్న్య్యదు:ఖ మకుర్వత ఇ త్యర్థః 

రస్య వోఢు, గుకాకో రృషుత్యుష్షాయ త్వాదిగ్, ర్విశ్ కాం విదుఃఖా మకరోరశ్, 

డ్రి 

"వె వాహీకీం లిథిం పృషా స్తత్ శుణం హారబన్గునా 

చే త్యహో దూర్ల 1 స్ట చేరు వీర పరి గహ, 9g 

తెరపై 



న్ 

ఏప్ర రువమవూరస౦ భభ వ 

టీక, -వీ . హా వీ = వల్క_లము (మతమే) - పరిగహాః = వ_స్ట్ర 

ముగా(గలవాశి ర, తే = ఆమునులు, తత్ కణం = ఆ నిముసమందేే వార బస్టునా = 

శివ్సుని చుట్టము చెత (పామవంతు నిచెత), పే వాహకీం మి సెండ్లక నుకూలమయిన, తీథిండా 

తిథిని పృష్టాః = అడుగంబడినవాసై, (శ్వ్రహాత్ = మూడుదినములకు ఊగ్ధ సమ్ ఇ 

అనంతరము అని, ఆఖ్యాయ == చెప్పి చెరు! = తేరలిరి, 

తౌ _సెండ్లిడినముం జెప్పు6 డనిహిమవంతుం దడుగంగా, ెనెంట్కి నాలవ నాయడు 

అని చెప్పి ఆమహామునులు చనిరి 

వ్యా — వెవాహీకీ మితి __ చీరపకిగహో వల్కలమ్మాతేవననా), సే తపస్విన; 

_సక్టేణం శనీ నవ క్ష న్యా వారబక్టు నా హిమవత్యా "వెనాహీక్లీం వివావాయో గ్యాం, 

తీథిం, పృష్టాః శే త్యనుయుకాః న్నన్షః; (తయాణా మహ్నాం సమాహార (స్త్ర తు ఫపాః 

* “తద్ది తాధో౯ త్త తరపడసమాహారే వి ఇతి సమాస * * రాజానాఖసఖి భ్య స bya ఇతి 

ఇ తె pa | F359 ల్సి తీచ్చ్రత్యయ:ః - ద్విగుత్వా బేకవవనమ్ * “ఇ (తాహ్నా హో పుంసి? ఇతి పుంల్వితా _ 

తేస్తా క్ర్ష్టహో - దూధకళ్వా ముప - ర్యాఖ్యాయ చతుశెల౯ా౬హాని వివావా ఇత్ఫు కా ఏ 

చేరు శ్వ లితాః 
గున. అనాలా యా 

తె హిమాలయ మామ న ట్ర్)" నున; (నాపని చ ళభూలినం, 

విదం చా నివే ర స సిద్దం జాస్మై నివ చ్యార్గం, తద్విసృ ఫ్రై: ఖు ముద్యయుః 94+ 

టీక... తే = ఆమహామునులు, హీమాలయరొ = sane ఆమ_క్ట్య) = 

షం అభ౯మ్ == (కక | అపై = శిఖ క తెలిపినవాశై, 
త, ప్రౌః—తేత్ = ఆ శివుని చెత _ విస్పస్తాః = విడ్క్కెనంబడినవాలై, ఖమ్ = మిం 
టికి, ఉద్యయుః = " ఎగసిపోయికి. 

తా. అఆఅమహామునులు హీినూలయుని వీడ్కొని, శివుని మరల కటిన్యవత 
స్థానమందు. కలసీకొని, కార్య సీ సిద్ధిని ఆయనకు నివేడించి, ఆయనవలన సెలవు పొంది 
మింటి కెగసి తేమ్షతమ తావులకుం ఎోయిరి 

జ 

శల 

వారా — త ఇతి _ తే మునయో, పహీమాలయ, మామ సాధు యా మే 
త్యాపృచ్చ ్య, పునః, శూలినం హారం సంశేతస్థానన్థం, (పాప్య; సిద్ధం నిహ్నన్న, మర్ధ౦ 
(ప్రయోజన ముస ) నివేద్య చ జ్ఞైోపయిత్వా చు లేడ్విస్పస్టై సేన శూలినా విస్పహాః, 
ఖమాకాళం (ప్ర: క్యుద్యయు ర న్చేతూక | ఖో “Hh 

శ భా 



ప స్ప రః, 288 థి ద 

అత్ర సంమీపాధా౯భిధా నాత్ సంశేపో నామ గాణ ఉక్తః - తదు క్షమ్ _ 

“సంకీపాధా౯భిధాజం యత్ సంత్నేపః పరికీవిణతళి ఇతి 

mE PE pre 

భగచాకా పశుపతి స నామా తవిలమ్బ మపి నోఢుం న శశాశ త దౌొత్సుక్యా 

పశుపతొరవి తా న్వహాని కృ కర 

దగమయ ద|దినుతాసమూాగ మోత్క.ః, 

క వుపర మవశం న విపకుర్యు * 

రంభ వమువి తంయ డమోొ స్ప ని ఫెౌవాః 95 

టీక __అ తృ: = ఆదిసుకా = పార్యతితోడి _ సమాగమ=కూటమికై - 
ఉత్క_ః = ఉప్పిళూపుచున్న వాడే పశుపతి, అపి = శివుండునుు తాని అహాని == 

ఆదినములను, కృచ్చాాత్ = ఎట్టకేలకు అనగమయత్ = గడపెక్కు అమా భావాః=ా 

(జ "ళ్చుక్యము లోేనగునట్టి) యీచి త్తవికారములు అపరం = ఇతరున్సి కం = ఎవనిని 

న వ్మిపకర్యు; = కలంపవ్రు యత్ == ఎందుచెతననంగ్శా విభుం == సమర్థుండయినం 

తమ్ ఆపి = ఆశివునిగరాడ్క స్ప్ఫకశో ని = తాయుచున్న వి 

తా,__పరమశివుండు సయితము పార్వతితోడి వివానామునకు ఉవ్విహ్లరుచున్న 

వాండై ఆమూ6డుదినముల ఏ ౦బమును ఎంతయుం గష్టముతో గద వెను. స్మరుని సంచా 

రించిన యాజి తేం ద్రియునిసయితేము ఈ యాత్సుక్యాదిభావములు కలంత పెట్టినవి గదా, 

సామాన్యుల నితరులను ఇని తల్మకిందుచెయుట ఆశ్చర్యమా ! 

న్యా --- పశుపతి రితి —_ఉఊకత్కు ౦ వమ షూ యస్య సు ఉఊఉత్క_; X “ఉత్కు_ డౌ 

.న్మనాఃి ఇచి నిపాతః _ ఆదిసుతా సమాగ మోత్కు 8 పార్వతీ పరిణ రమోతుక 8, పశు 

పతి రప్కి తాని _ (తీ ణీతి శేష అహోాని కృణ్బా9, దగమయ దయాపయత్, కవి 

రాహ-- అమి భావా జెత్సుశ్యాదమః సంధారిణో, ౬వళ మిన్గి)యపరత_క్ట, 

మపరం పృథగనం, కం న వి(ప్రకుర్యు ర్న వికారం నయేయు౭ఇ య ద్యస్తా ద్విభుం సమ 

థ౯౦ - జిలేన్చిియ మితి యావత్, తం స్మృరహర మప్కీ స్పృళశ న్లి - వికర్వ స్తీ త్యర్థః 

అత్ర విళభువికారసమథ౯నా దధెా౯ దితేరజనపవికార౪ _కెముతిక న్యా కా దాపత 

త్రీ త్యధా౯ప త్తి రలంకారః - తధా చ నూత్రక్ - కదజ్హాపూపికయా ఒ ధా౯ణ_న్సరపతన 

మధా౯ప తిః ఇతి అధా౯_న్షరన్యాస ఇతి కేచిత్, త దుపేకుణీయమ్ యు క్లి స్తు 

నిస్తరభయా మ్మో ద్య లే - పుష్పితా్రావ్యత్తమ్ . 
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“అయుజి న యుగ రేఫతో యకారో 

యుజి చ నజౌ జరగా శ్చ పుప్పితాగా? ఇతి లకకాత్. 
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రము వివాహ సంస్కా_రమందో శరమును కేలంగొని యుండిన దని న ప్త్రమసగ్లలో చెప్పం 
బడినది, “శా ర్వొాపరౌ” _ కవి యుండు తౌ వును బట్. “విగాహ్య్య - రెండు తుఢలను ఆంటి 

న్న ్యుడల6ం గదా కొల సరిపోవును “పృథివ్యాః' - సముద్రములు నెలకు నాలుగు 
దిష్ట్రులందును సద్దులు గావున, భూమియొక్క... వెశాల్యమున కంతటికిని చాలినట్రిది 

8 ఇందలి య న్రాంతరమును గహార్చి యొకానొక కవి చవత్క్లరించిన విధము -_- 

“ఏ కోమా దోపసో గుణసన్ని షౌ తే నిమజ్ఞ త్రో రతా జనా 

నూనం న దృష్టం కవినాలవీ తన దార్మిద్యదోపో గుణరాశినా! ” 

ర్, “సిద్దాళి — కావుగనమునము గలవారు అని సూచన 

శతి. ర్ గుండము గా, స్పుటము గా కనంబడిన ననుట. “కిరాకౌః? ___ 
(2 చ్ 

జౌ లో టీ “శో Eh ఇల en . 3 ty ్వ ర గ గ f=” గ ayn స్ ర్ | మ | 

వే త్రీ ర్ 
( ( పర! గి try pe J is pa: Pin he ye le Ef Ch Yrs 3 WL a wy 4 + 7న ల్ Eh (7 గాలి శ | 

C 
Vis Yt a న వటి ర న్న్న ci! ట్ల వ్ ఇ 1 త్! లీ లో a MA | మగా 

ad క్షే , By; / సె 
క. సో! ల సే (పే Fy .. & టీ గ్గ +! న్ | fy జ 3 

నల్లి వా 

“ధ్రాతుర సే 

మయిన కాగితములు, ఫిలాసినులు విలాస్తువై 
4 att 

ఎట్టి సీ రాయు, గాజ్టంగ యెజు పుం గాగితముకు జ్యో 

ఎక్కువ ఎటుళ్ళు గాద్రనుట కావుననే వానియందు ధాక్తున 

ములు వ ఆగపడును. “సున్లరీణా మ్ 

“లజిత చా (పార్ధ రయితౌ న వా్యశ్రియం | 

శ్రీయా దురాపః కథ మోప్పితో భ చేత్ ?' | | ఎల 

శ 
తా 

 . /. గ | 

అని శావంతలములో చెప్పిన పకార ము, సుందరి వలచినలై రమ్మని, జాబు వానీనయెడల 

రాని వాం డుండంఊ గావున సు సుందరిణే (వాస సిన దనుటచే శృంగారము ప పుష్టి షె చెందు దున్న ది. 
| 

ల కనా ర్ 
k: 

a 



9 కంమారసం భవ, టీ కానుబంధము. వరా 
2 2: + చె 

18. “మరీచి కళంకి గాన చంద్రుని జెప్పక్క నిష్కు_క శంకములు గావునను 

తనుత్వ దీర్గ గృత్వములం బట్టి బట్టియు కిరణములను ఉపమానము గా జెస్పినాండు. *చమర్యః'- 

పోతును షక జ. జెప్పులు యేల యనగా రాజులకు వింజామరలు చ్రీలే "వేయు 

దురు గావున _ 'కిరాతీ ఇావమురధరా యవనీ శ స్తిధారిణి అని ళష్టార్సవము. భోజ 

(పబంథమునందలి యీ ,క్రిందిన్ల్ కమును కూడ అనుసంధింపవచ్చును --- 

7 

“రాజ న్నభ్యుదయోఒస్తు. శంక రక వే కిం పత్తి)కాయార మిదమ్€ 

పద్యం కస్య? త వైవ భోజన్ఫపతే తిత్ పర్యతామ్? పర్య తే, 

ఏతాసా మరవిన్ష సున్షరదృళాం (దాక్చామరాన్షోళ నా 

దుబ్వెల్ల ద్భుజవల్లి కబ్దణ రుణ తార 8 క్షణం వార్యతామవ్ + 

14 “తిర స్క_రిణ్యః' — బయటి చారికి తాము ఆగ పడకుండు నట్లు 

16 “ఉర ఏయు ఖై ? — ముఖ్యము గా ఏటవాలు గా పెకి (పసరించు కిగణాములచే 

తవు వాని వెలుతురు మొ త్తీముల చెతీను 

17, “ధరిత్రి బవ్మాసృప్టి గావున దాని *ధరణి మున వైనకృళజ్ఞత చెత (బహ 

హిమగిరికి * ఆధిపత్య * మిచ్చి నాయడు , “యజ్ఞాంగయోనొ గావున యజ్ఞ భాగమును కల్పించి 
¢G టో 3 ఖో లో న్ క 

నాయడు. స్వయమ్ _- అతని (ప్రార్థన లేకయే 

18 “మునీ'నా మపీ మాననీయామ్' కావుననే సతి (21వ న్లో) “తాం జన చే 

శిల వధూం (పపేదే ఆమెకడువునం బుట్టుటకు కోరినది. “విధి'నాి- నిధ్నిపకారిము 

చెండి యాడుట స సత్పంతా నావా 5 న్ట్ర్సము 
చని అడ్గా 

19 “యావనమ్ి'... యావనమందు( గలిగిన 'నంతానము బల లేజస్సాంద ర్యాది 

గుళకాన్వితము-గా నుండును ముదిమిలో జనించినిది తద్విపరితము గా నుండును. 

20 వెేేవణములకు మంచి యోగజాతకము కలవా. డని భా. 

౨8 “సుఖాయి ఈకీరున ఆజక శ్యృగినమందు లోక మున కెల్ల సుఖము కల్ల్పుటో 

ముందు ఆమెవలన ఫుత్తు)నిద్వారమున శ్రెలోక్యమునకుం గలుగు శ్నేమమునకు నూచక 

మని క విహృదయము 

24. “ఉఊద్భిన్నయా'_ తిటాలున పొటమరించిన, దుహితయును తటాలున 

పొడమిన్ల దని సుఖ(ప్రనూతి సూచితము 

26 *అఖిజ సని-_- ఈవిేపణముచేత “పర్వతః అభిజనః అస్యాః ఇతి పార్వతీ 

అను వ్యుత్సల్త తి కవిచే నూచిత మయినది 

27. “ద్వ రేఫమాలా'--- తేంట్లకును పురుషు సన్ దృష్ట్రులకును సామ్య వసుచరిత్ర 

' యందును చెప(యబడి యున్న జివ... 
ఇ 



“  కుమారసుభవ టీ కానుబంధము, ప్ 
6 

“వనలేరు వల్లికా కుసుమ వాసన లాల్లక ేలకన్య కా 
ఘునతరవేణికా భరము కమ్మని తావికి( బిక్క మోోయుచుక, 
వెను చనియెక ద్వి రెఫములు 'వేమజుభావి వియోగచింతచే 
వనరుచు వెంట బోవు నుహీవల్లభు చూపుల (పోవు లో యనక ” 
26 “శిఖయా) __ శిఖయే దీపము, శిఖ బే చేని దీపమే లేద, శిఖచేత నే అన్ని 

త్వము అన్ని త్యముచెత పూతత(ము కాందన పదాదులచేతను, వాంస చ| కవాకాదుల 
ర జ లాలు ౫ రా_సంస్కక క కస్తం జా 

“ఏకః శబ్దః సమ్యజ్ జ్ఞాత; సుద్ధ ప్రయు క్షః స్వశ్రే లోకే కామధు గృవతి. 

మహాఫాహ్యము 

“కామాకా దుగ్దే, విపకర్ష త్యలక్షీం, 
కీ రం నూే దుష్కృతం యా హినస్స్, 

తాం చా ప్యేతాం మాతరం మజ్ఞళి నాం 

"భినుం దీరాః నూన్ఫతాం వాచ మాహుు, 
29 “సెకతిఇసుక గావున ఆర(గులు గా కట్టుట సులువు, “కనుక? — బం 

తితో ఒకొరి నొకరు కొ టుకొనుట గాదు, అటది బాలుర క్రీ, బంతిని నానాగచివి శేప. 

ముల తాటించుచు నాడుట. “సుత్రకెః ” — బొమ్మలకు ప్రూరో్య క వేదిక లే వివావా 
వేదిక లగును 

ల్లీ: వా ంసోణులకు గత్మగప్మ మవ, ఓపధీదీ పులక గత రాతి, ఆ మెవిద్యలకు గత 
నన మును, ఇత్య్యాదిక మరయునది. 

81 “ఆఖ్యా” — ఆసవ మనుపేనే లేదు గాని డానియంతపని చేయునదియే 

యని భ్యా ఇళ్లు ఇతరత్ర (గ్రహీంచునది *మదస్యి __మదము తనకే గాక చూపటకోను. 
వ్యతిరి కప్? ___ మించినట్ట దనియు, పూములికికి లాంగనివాండు ఈయొలజవ్వనంపు 

సాంప్రునకు లాంగు ననియు భా “బాల్యాత్ పరమ్. ఈమాటచే వయస్సంధి చెప్పం 
ఎడోనది వయస్సంధి అత్యంత మసఘూహారం బగుటచే మహాకవులు దానిని మిక్కిలి 

హెచ్చరికతో మహా (పయత్న ముతో వర్గింతురు .___ 

"అపాన బాల్య, తరుశిమని బాగ సుమనసీ, 

,ప్రయాతే ముగ్ధ త్వే, చతురిమణి బాశేహర సీశే' 
న శే నాపీ స్పృస్ట్రం య దినా వయసా మర్ల పరమం 
త దేతత్ పష్చోపో నయతి వపు రిని వరద్బశ శ జయ దేవః. 

82. “విభ క్షమ్ ___ ఆయభివ్యంజనమును ఇతేరకవులు విస్తరించిన విధమును 

రికింప్రుండు = * క 



కుమారసంభవన టీకానుబంధము., . 

శా ణీబన్ధ సత్యజతి తనుతాం, సేవలే మధ్య ఫాగః, 

పద్భా థం ముక్తా _స్తరలతేయః, సంకితౌ లోచనాభ్యామ్స్ | 

ధతే వకు కచసచివత్మో మద్వితీయం త్తు వ క్తంమ్ క 

తగా తాణాం గుణవినిమయ; కల్పితో యావ నేనో 
“మధ్యస్య (ప్రథిమాన మేతి జనునం వమోజయో మణశ్షతాం 
దూరం యా త్యుదరం స్క రోమలతి కా గతా వం ఛావతి, 

కందర్పం పరివీమ్యు న్తూతనమమో రాజ్యాఖిషి కం కుణా 
దడానివ పరస్పరం విదధ తే నీలుకాగ్రానం సుభువః, 

ఏలి “అభ్యున్నతి' _--  ఈవెేపణము తామర చేకళులనోడి సామ్యుముకొఅకు, 

84 “లీలాబ్చీకవిక మేము? __ పర్ధినీజాతి శ్రీలు అందయాన లనుటకు _ 
“(వజలి మృదు సలీలం రాజవాంవీ వ తనీషా 

(తివళిలలితిమధ్యా హంసవాణీ సువేషా 

మృదు శుచి లఘు భుకే)_ మానినీ గాఢలజ్ఞా 

ధవళ కుసుమవాసా వల్లభా పద్షిన్ స్యాత్ ” 
“ఆదిత్సుఖి రూ పుర శిజ్లో తాని” _ వాంసరుతము నూప్రగరణనమును బోలును 

“పత తి9ిణా త్ర దుచిరేణ వజ్షితం (శియః (పయాచ్వ్యూ 8 (పవిహాయ పల్వలం 

చలత్ప డా మ్ళోరుహూనూ ఫురోపమా చుకూజ గాలే క లహం'సమజ్దలీ ' 
వనెహ. (1-12) 

86 “నాగేన్ష్రీ_ ఇందలివర్శ నను రామ రాజభూపణకవి వసుగర్శిత్రలో వి స్త 
రించనాయడు 

“సతియూరుద్యుతి. జెందల బూని నిజదుశ్చ ర్థాపెసూద( క్రియా 
రతి. చాధోలవపూరితోదరము లె రంభేభనా స్తంబు లు 
స్నృతలికా వీడె నురుద్విభూతిం గదళికా ద్వగ్గోవ మాచందలోే "  " 
ద్ధత శుండాతతి బాయ దయ్యెనటె వో త ద్వైరమాలం చిలకా,” 

98 “తనీ సన్న (దనము “నవిము గావున, స్ఫుటముగా ఏర్పడుట గగ్భ 
ధార [ణాదికారముల చెత లా " 

ల “మృణాళనూ[ తాన్తరమ ప్యలభ్యమ్*__ ఇను గత్నావళియందును... 

“పరి చ్యుత సృత్భు_చకుమృమధ్యా త్ 

కిం శోష మాయాసీ మృణాళవోర ? 

న నూక్షుతన్లో రపి తావకస్య 

త్ర (తావకాశో ఛవతః కథం స్యాత్... 



కువూరసంభవ టీకానుబంధము స్ 

42 | సని _-- సనములును ని 'సలము లని యశ పూయము 
=— 0 అణాల అంటి 

క 46 “పవాతి_ దీనిచే అధిరతాపయు క్ష మయిన ఇచాంనల్యము సూ-చితము, 

“ఆదీరిత మృ గాంగ నలయందు స్వాభావిక ము 

47 “అనజ్ఞఃి-సామాన్యణచాపమును “చెప్పక  ఆనంగణచాపమును చెప్పుటచెత - 

అత్యంత నుద సూద్దీపకముగా నుండె నని భావము “లీలా చతు రామ్'- ఈపి శేపషణము చెత 

సాందర్యములో 'సిర్వాఫ్రపారదశలోని యనంగబాపము నన6గా నెంత, సవ్యాపారదశ 

లోని యనంగఇాపమునే మించె నని భావము, అనంగ;ండు విలాసిశేఖరుండు గాన ఆతండు 

తనవింటికి లోకములో మటణియెవరివింటికిని 'లేనినా ౦పును సమకూర్చు కొనును, కావున అటి 

యుత్క్చృష్ట్రత్తీమచాపమును సయితము మించె నని (పక్చతములయిన కనుబొమలరమొక... 

యుత్క_స్ట సూచితము 

ర] “పగల్భే ఒపి వయ సి" _-- (బావాణక న్య కానందునను తతి త్రి ంయక న్య 

-గావునను వయః ప్రగలుతే 3 చెప్పుబడనది పవాహాదికుయందు కు కు. త్త్రిణా చితము గా శ్రేల్ర 

అమ్మును దాల్సినట్లు 'స 'సష్టలో "తెలుపంబడియున్నది 
—ీ ౮ ౧౦ 

54, ఇందలి న -చి తప క్నేప నివారకములును ఏకాగ్రతకు అత్యం 

తానుకూలములును అగునట్రివి పరిమళము కించిత్య్మ్వణనము చలువ - అనుయోండును 

తెలుపబడినవి 

తృతీయ ః సర్లః, 

18 “కృతోపకాశేవి రఘువంకమునందలి సీతామార్భా వర్ణనము ఇందుతో 

సంవదించు చున్నది 

“సా లు =e న వివేద దుఃఖం | (పతన తాసు; సమతప్య తొా_న్హ నః; 

, తస్యాః సుమి(తౌం్త తజ తుల రడ | మోహో దభూత్ క ష్ట్రతీరః (వబోధః ” 

చతుర్థః సర్హః 

7 “మమ అనుటకు బదులుగా “రతయే' అనుటచే నీ(పాణపియనైెన నాకు 

రత్యాఖ్యకు ఆన్ భావ్న పి శేషము సూచితేము 

24. నక సు. కల నాలా. త్తే దండనకు కారణ మని ధ్వని 

ము శే హీ ఈ శ్లోక మంచే పునః పథనకారణ ముపన్య సము” 

,సంతానవాహ్ా న్యపే మానుహెణాం | దుఃఖాని సద్భను పియోగజాని 

దృష్టే జెనీ (హ్రయసి దుస్ఫహో ని | (సోతస్సహామ్రైరివ సంస్లవ"ే. 

ఆ క ఉత్తర రామ, 
ణ్ 



45, 46, 

64 

కుమారనంభవ టీకానుబంధము. 

“క్ర ఈష్పి తార్థ'...._ 

“జానే తపసో వీర్యం | సౌ బాలా పరవ తీతి మే విదిత మ్ 

న చ నిమ్నాదివ సలిలం | నివర్తతే మే తతో హృదయమ్ 

కళ రత్న మన్విష్యతి &ం ___ 

“ఆయం స తెతి ఫ్టతి సంగమోత్సుకో 

విశజ్క_ సే భీరు 'యతోఒవధీరణాక్; 
లత హో నవా (శయం, 

(శయా దురాపః కథ మిప్సీతో భ చేత్. 

6వు ఇారధథానామ్ &ం” ___ ॥ 

“స్వపొ్నీ ను నూయా ను? మతిభనో ను? 

క్ల ప్తంను తానత్ఫల మేవ ఫుణ్యమ్ ( 

అసన్నివృ ల్ తద తీత మేవ; 

నముమూరథానా మతటా; (పవాహ్మో 1 

ఇచ 

శా 

శాస్ర న 
తమాయవ 

శారు ను 



నిన్ 

101- 

106 

155 

161 

168 

172 

115 

‘116. 

178 

204 

J 
శ్లోకము, సల 

ల2 

= 10 

18 

౮6 

~~ 46 

68 

25 

21 
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48 

ర్ 

1l 

15 

16 

19 

కుమారసంభనవ శోధనము, 

rm 0 tt 

మనుకా'స 

కుకాజుు_ 

న్షథా 
ధర 
కాష్తాన 

కుతూహుమ్స్, 



ఫీ 
| వేదము చేంకటరాయశా శ్రి, ఎ. 

జ్యోతిష్మతి ముద్రాతు.ర శాలయందు 

4 మల్లి కేళ్ళరవీ థి, ముత్యాల పేట, ముదరాసు జూ 

సంస్కృత [గ్రంధములు 

కుమారనంభవనము సం వ్యాఖ్య, తె వూర్గ్లటీక, i లి కు 

అమరు కావ్యము. సం, వ్యాఖ్య, తె పూర్ల టీక. _ | 1 

పంచతం తము, రు, 1.4అ హితోపదేశము 12అ దశ కుమార చరి తము, ఎరు 

మేసుసంచేశము_ సం వ్యాఖ్య తె వూర్టటీక. 264 ఫు. బిర 
వికవూర్క-చరిత "తె, విప్రలటిపస్పణము. 12 అ. విల ఫృణచరి త, తె ప్రాక్లటీక. 6 

భోజచరి త___ తె. టిప్పణము, ర అ. గజా ఇచే టిప్పణము వివులతేరను. 12 అ. 

సుప బాణవిలాసము సం వ్యాఖ్య, తె, పూళ్లటీః. ర అ, 
ల అ or రసమంజరి.భెనుక్చతి, శృంగార ఏిస్తరము, తె పూూర్ల టీక = 12 ల 

(వియదర్శకానాటక___ శ్రిహాగ్గకృతి సం టిప్పణయు. తె. పూసా టీక, పద్య 
ములును గద్యములునుం గా ఆంధిక రణము సయితెము. | 1 రు, 

శ్రబ్బమంజరీ సమాసకుసుమావళీ తీజంతేమంజరులు...... తెనులసన వివరణము సయితము] 1౪ 
భార్తృృహకినుభావి.తము.-_సం వ్యాఖ్య, త 'ససంపూర్షటీః, పద్యములును, 2 రు. 

ఆంధ గంధములు, | 
సిజయవిలాసము,.___సవ్యాఖ్యానము. రు. 1.58 ఆ, 

బ్ న he) 

సారంగధరచరి తేము_వడ్య కావ్యము, సవ్యాఖ్యానము. ర 1.4 అ. 
ప్రియదర్శి కానాటిక వత్స రాజాంత పుర రనవ తర దరి త్రము, స కాత్సర్యము. 6 అ 
(వతాపరు దియనాటక ము. సటిప్పణము, 1 రు. ఉపా నాటకము, లీ అ 
'శాకుంత లనాటక ము... కాళిదాస కృతికి సరిహమైన తెనుంగు. 12 ఆ 

నాగానందనాటక' నము... వార కృతికి సరియైన తెనుంగు. సటివ్పణము. 8 ఆ, 

(నాటక) (గామ్యభాపా| పయోగనిబంధ నము... — ర అ, 

ahha విన్న కోట “ష్పజ్ద్యళ్ళతి, నే రుం 

ఆం ఏసన్న రాఘవ నాటక విమర్శ. న 2 రు, 
పారిజాతాపహరణము. అ 4 ఇబే కై సెద్దయకీరములది, 8 అ 

క థా సరిత్సౌాగ రము.____అత్యద్భుత నీతి వ్యవహ ర కథలు. 10 ఫు, క రు 

కై ఇదే వూర్వభాగము రు 2-2 అ థొ ఉ తేరభాగము రు, 2.2 ఆ 
జ్ఞనబానసివ్భ రామాయణము, పద్య కావ్యము, pg A ఇర 

శః 


